SÃO PAULO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITO
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE

À ADOÇÃO,

Aos vinte e seis do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, na Sede Cultural da
OAB SP, localizada na Praça Sé, n. 385, quarto andar, realizou-se a segunda Reunião
Ordinária da Comissão Especial de Direito à Adoção da Ordem dos Advogados do
Brasil- Seção São Paulo, gestão 2019/2021, sob a presidência da Ora. Monica Cristina
A L Molica, Presidente, na qual compareceram os membros Or. André Gianini, Ora.
Andrea Silvia Cardoso Verotti, Or. Antônio Augusto Guimarães de Souza, Ora. Bruna
Bernadete Domine, Ora. Cecilia de Albuquerque Coimbra, Ora. Cassia Patrícia Garcia
de Toledo Rodrigues, Ora. Karina Gonçalves da Silva, Ora. Katia Shimizu de Castro,
Ricardo Albuquerque Sardinha e Ora. Sarita Carmona Bastardas Vallés, justificando a
ausência o Ora. Marilia da Costa Golfieri, Vice-Presidente, Or. Hélio Ferraz de Oliveira,
Ora. Denise Cristina Ribeira, Ora. Karina de Lara Lima, Ora. Katia Regina R. dos Santos
Brum, Ora. Luciana Veiga de Paula, Or. Peterson Santilli, Nelson Aldá, Monica Celina
Paschoal, Rosana Ribeira Silva, e Or. Antônio Carlos Berlini, destacando-se que a
tentativa de participação via Hangouts, por questões técnicas, não foi possivel para
quem se encontrava em outra cidade. Aberto os trabalhos, a presidente se apresentou,
saudando os novos membros. Após as devidas saudações, a Presidente relatou que
no dia dois do mês de setembro do ano dois mil e dezenove teve uma reunião com o
Vice-Presidência da OAB, Or. Ricardo Toledo para discutir sobre as indicações de
membros da Comissão ainda não nomeados, solicitando atenção especial para esta
situação. O Or. Antônio Augusto solicitou que as reuniões tenham horário para inicio e
término, deliberando-se das 17 às 18:30 horas. Dando continuidade, discutiu-se sobre
(i) a necessidade de atualizar o projeto "Advogado Amigo da Criança", sendo que a Ora.
Katia Shimizu relatou a importância de discutir quais serão os novos objetivos do
projeto. Com a revisão feita será apresentado à Diretoria da OAB/SP para, após
aprovação, colocado em prática e encaminhado as demais Subseções que tenham
interesse em implantá-lo; (ii) a Ora. Cássia Toledo relatou uma caso onde tentou obter
o benefício LOAS para um menor acolhido, mas o pedido foi indeferido, e a Ora. Cecília
Coimbra explicou que as Assistentes Sociais (de qualquer órgão - CRAS/CREAS e de
instituições de acolhimento) sabem e estão habituadas a preencher os pedidos de
LOAS e obtém respostas positivas do INSS; (iii) a Ora. Cecília Coimbra falou da
necessidade dos advogados da Comissão representem as crianças acolhidas
cumprindo assim disposto do ECA; (iv) a Ora. Monica Molica falou novamente sobre a
reunião realizada no dia 17 de julho com a Juiza Ora. Mônica Arnoni da CEJAI, que se
colocou à disposição da Comissão para tratar de assuntos vinculados à temática; (v) a
necessidade de atualização da Cartilha de Adoção foi colocada pela Presidente, que
dividirá entre os membros da Comissão os artigos/temas para esta finalidade; (vi)
divulgação do Encontro Estadual de Grupos de Apoio à Adoção nos dias 27 e 28 de
setembro de 2019; e (vii) as Oras. Bruna Domine e Cecília Coimbra relataram situações
processuais em casos práticos de processo de adoção nos quais atuam, com a
finalidade pré-determinada pela comissão para que todos mantenham-se atualizados e ~
discutam sobre pedidos/despachos/decisões/recursos
judiciais. Nada mais havendo a
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tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata por mim, Andrea Silvia
Cardoso Verotti, Secretária "ad hOC~.~
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