ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção de São Paulo
4ª Reunião da Comissão Especial de Direito à Adoção

Aos dezessete dias de setembro de dois mil e nove, na sede da Ordem dos
Advogados do Brasil – Secional de São Paulo, sediada na Rua Anchieta nº 35, 9º
andar, às dezesseis horas, teve início a quarta reunião da Comissão Especial de
Direito à Adoção, que foi presidida pelo Dr. Eli Alves da Silva, na qual
compareceram os membros que assinaram lista de presença, passando o referido
documento a integrar esta Ata. Inicialmente, Dr. Eli rediscutiu a definição do local
que abrigará o Seminário da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB/SP,
sendo que local originalmente definido seria o auditório da TV Gazeta, mas que o
auditório do Hotel Braston também seria uma alternativa. Após alguns debates
entre os membros, ficou definido que a realização do Seminário será no auditório
da TV Gazeta. Dr. Carlos Berlini disse que o evento deve receber ampla
divulgação junto às Varas da Infância e da Juventude, sendo que o Dr. Eli
asseverou que o evento está tendo todo apoio do departamento de cultura da
OAB/SP, bem como da assessoria de imprensa. Dra. Mônica exibiu exemplar do
Jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba/SP, do dia 09/08/2009, onde consta
entrevista com o juiz da Vara da Infância e da Juventude da comarca de
Sorocaba/SP, Dr. Gustavo Scaf de Molon sobre a nova lei de adoção. Dr. Osvaldo
sugeriu a divulgação do seminário junto às Universidades de Assistência social,
Psicologia, e também junto aos respectivos diretórios estudantis. Dr. Eli reforçou
a necessidade de envio do material de divulgação do seminário às autoridades do
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administradores de abrigos para o seminário. Dr. Carlos entregou à Presidência
material sobre o evento acerca de adoção que será realizado na cidade de
Araçatuba/SP. Dr. Pedro exibiu foto de cartaz de evento sobre “Família solidária”
em Vargem Grande Paulista/SP, e também sugeriu que houvesse um apoio
financeiro institucional para viabilizar a 2ª edição do Guia de Adoção de crianças
e adolescentes do Brasil, de autoria de Márcia Regina Porto Ferreira, o que foi
rejeitado. Dr. Eli sugeriu trocar a tribuna livre e debates, originalmente constante
no painel das 17:15 horas do seminário, por outro painel, com exposição do Dr.
Ricardo Cabezon. Dr. Eli confirmou que após a posse solene, haverá um coquetel
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aos presentes. Ficou decidido, após debates entre os membros, que no ato da
solenidade de posse, a ordem de apresentação seria a seguinte: Deputado João
Mattos (30 minutos), Dr. Eli Alves da Silva (10 minutos), Dr. Pedro Carvalhaes
Cherto (10 minutos), Dra. Silvia de Oliveira Sampaio (10 minutos), Dra. Renata
Soltanovitch (10 minutos) e Dr. Luiz Flávio Borges D´Urso (30 minutos). Dra.
Nádia e Dr. Luiz Carlos irão consultar músicos para execução da música “Filho
adotivo” de Sérgio Reis. Caso não seja possível, fica definido o grupo musical,
cujo enteado da Dra. Nádia é integrante. Com relação à programação do
seminário,
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“Acolhimento institucional: o papel de seus vários atores” ficou definido que o
horário do mesmo será das 14:30 até 15:30 horas. Onde constava Tribuna livre
e debates, houve substituição por palestra a ser proferida pelo expositor, Dr.
Ricardo Cabezon e dois debatedores por ele indicados, com tema a ser definido,
cujo painel terá início às 17:15 e término às 18:15 horas. Dr. Carlos propôs que
a OAB/SP disponibilizasse transporte ao Dr. Richard Pae Kim, Juiz da Infância e
da Juventude da Comarca de Campinas/SP ao seminário, o que foi aprovado pela
Presidência, mediante transporte com automóvel da OAB/SP. Ficou acertado
deliberar junto com o Diretor do departamento de cultura e eventos da OAB/SP,
apoio ao seminário, a fim de que seja dada orientação necessária quanto ao
protocolo do evento. Dr. Osvaldo lembrou que seria veiculado no programa Globo
Repórter do dia 18/09/2009, matéria sobre adoção. Dr. Carlos irá representar a
Comissão especial de direito à adoção no evento a ser realizado no dia
18/09/2009, em Bragança Paulista/SP, tendo sido expedido o competente ofício
e assinado no momento pelo Presidente. Ficou deliberado que a próxima reunião
da comissão se dará no dia 01/10/2009 às 16:00 horas. Tendo sido encerrados
os assuntos pertinentes à pauta da reunião, nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada por mim, Dr. Luiz Carlos Rodrigues Vieira e assinada pelo
Presidente da Comissão.

___________________________
Eli Alves da Silva
Presidente
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