ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção de São Paulo

1ª ATA COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO À ADOÇÃO

No dia quatro de agosto de dois mil e nove, na sede da Ordem dos Advogados do
Brasil – Secional de São Paulo, às dezesseis horas, teve inicio a primeira reunião da
Comissão Especial de Direito à Adoção, que foi presidida pelo presidente Dr Eli
Alves da Silva, Presidente, na qual compareceram os membros, que assinaram lista
de presença, passando o referido documento a integrar esta Ata. Também, esteve
presente, o Dr. Luiz Flavio Borges D’Urso - Presidente da OAB/SP, fazendo uma
explanação sobre o que espera da comissão, com uma abordagem sobre a
importância desta comissão, inclusive, elogiando a iniciativa do Dr Eli Alves da Silva
em propor a criação dessa comissão, principalmente porque é muito importante que
nos dediquemos a esse trabalho, procurando difundir essa discussão, assim como,
cobraremos das autoridades agilização nos procedimentos, principalmente para as
crianças dos abrigos e colocá-las junto à família que lhe possa dar carinho,
dedicação e amor. Parabenizou a todos pela disposição em contribuírem nesse
sentido. Além disso, comunicou à todos que, em nome da diretoria e do conselho, a
Comissão terá todo apoio para realização das decisões, objetivando concretizar
suas ações, após o que, se retirou. O Dr Eli apresentou a pauta e na seqüência fez
a explanação sobre a idéia e as razões para criação da referida comissão, bem
como seus objetivos. A partir daí, foram colocados os temas e propostas em
discussões. A primeira foi a de criação de uma Campanha, objetivando maior
divulgação e debate sobre o tema adoção pela Sociedade. Para tanto, o Presidente
propôs a criação de adesivo para exposição em veículos e cartazes para serem
afixados em órgãos públicos, fóruns e nas subseções da OAB com a frase: “Adoção
nasce do coração”. Após debate entre os membros, foi aprovado, porém, abriu-se a
oportunidade para que fosse apresentada outras sugestões de frases e logo,
objetivando maior divulgação ao tema “Adoção”. Solicitou para a próxima reunião a
apresentação de idéias e sugestões. Na seqüência o Presidente solicitou a
indicação de nomes para ocupar o cargo de Vice-Presidente e Secretário da
Comissão. Dr Oswaldo se manifestou no sentido de indicar Dra Lilianne, para
ocupar o cargo de Secretária, em função da proximidade com o Presidente, após o
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que, foi feito o convite aos demais membros presentes, que por motivos diversos
justificaram a impossibilidade, quando então se decidiu que eu ocuparia o cargo até
eventual manifestação de demais interessados. Para ocupar o cargo de Vice
Presidente, houve manifestação inicial do Dr. Carlos Belini, indicando o Dr. Antonio
Augusto, pelo fato de ter sido muito participativo nas questões relacionada ao tema,
o que foi aceito por todos. Deliberou-se pela criação de grupo de e-mail’s dos
membros desta Comissão, através da Ordem dos Advogados do Brasil, visando
facilitar a comunicação. Havendo a concordância de todos na divulgação de seus emails, Dr César ficou responsável pela formação do grupo. O outro assunto
apresentado foi a criação da Cartilha da Adoção com as novas regras, objetivando a
veiculação desta em escolas da rede pública municipal e estadual, bem como nas
escolas particulares. Dr. Carlos Berlini sugeriu a divisão dos membros em grupos
para discussão sobre os comentários à cartilha e recebeu a incumbência de
organizar esse grupo. O assunto sugerido pelo Presidente, foi sobre a Coletânea de
Artigos para posterior publicação de obra sobre o tema, pela Ordem dos
Advogados do Brasil. Ficou decidido que todos apresentarão artigos que
considerarem interessantes, podendo ser de terceiros, não pertencentes a esta
Comissão, caso em que a Dra Renata se prontificou a buscar as autorizações para
a publicação dos textos. Foi criado o ”Conselho Editorial’, que se incumbirá de
elaborar a seleção dos artigos para imediata publicação. Foram nomeados como
integrantes do Conselho Editorial, o Dr. Eli, Dra. Mônica, Dr Luiz Carlos, Dra Nadia e
Dr Antonio Augusto. Em seguida, procedeu-se a discussão sobre questões relativas
à solenidade de posse da Comissão. Ficou decidido que para o dia da solenidade,
haverá convite ao Deputado Federal João de Matos, como primeira opção, seguida
da Senadora Patrícia Saboya, como segunda opção e Aloísio Mercadante como
terceira opção. Também buscaremos pessoas para prestarem depoimentos na
condição de pai adotivo, outra como filho adotivo e também o próprio Sérgio Reis
para apresentação da música “Filho Adotivo”. Igualmente haverá convite para
pessoas públicas que tenham ligação direta com adoção, a fim de que haja maior
divulgação ao tema. Foi sugerido pelo Dr Eli que a posse se desse no Salão Nobre
do Largo São Francisco por volta do dia 20 de setembro de dois mil e nove, a ser
confirmada. O assunto seguinte foi a estruturação de Seminário sobre direito à
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adoção tendo como formato 1 Expositor e 2 Debatedores, com temas a serem
escolhidos pela Comissão; tendo ainda aberto a oportunidade dos membros
apresentarem sugestões dos temas dos expositores e debatedores. Referente ao
calendário para as reuniões futuras, decidiu-se inicialmente, que as reuniões serão
quinzenais, sempre às quintas feiras, no horário das dezesseis horas até
aproximadamente dezoito horas, já marcando a próxima para o dia vinte de agosto
em local a ser confirmado através dos e-mail’s enviados ao Grupo. Ainda, Dr. Eli
sugeriu a criação de uma Comissão ou indicação de um coordenador, em cada
Subseção do Estado de São Paulo, para que haja maior envolvimento destes.
Tendo tido aceitação a indicação de um coordenador, a ser indicado pelo presidente
de cada Subseção, que por sua vez, teria como primeira função, proceder a
levantamento “in loco” do número de crianças que se encontram nos abrigos. Na
Jurisdição da Subseção, Dr. Carlos sugeriu ainda que fosse previamente elaborado
um perfil esperado desse coordenador, para dar maiores elementos para tais
indicações. Tendo sido encerrados os assuntos pertinentes a pauta da reunião,
nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada por mim, Dra Lilianne Yuki
Gallo Alves da Silva e assinada pelo Sr. Presidente.

_______________________________________
Eli Alves da Silva
Presidente
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