SAO PAUTO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA coutssÃo ESpEctAL DE ESTUDos DE
RECUPERNçÃO JUDICIAL C PRIÊr.ICIA, REALIZADA EM I8 DE JULHO DE
2019

Aos 18 dias do mês de julho de2019, às 17 horas, na Sede Cultural da Ordem dos
Advogados do Brasil, Praça da Sé - 385 - 50 andar - Centro São paulo - Sp, foi
aberta

a reunião ordinária da Comissäo de Estudos de Recuperação

Judicial e

Falência pelo Presidente Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro. Com a palavra, o
Presidente procedeu à leitura da Ata de Reunião Ordinária realizada em 10 de junho

de 2019, cuja redaçäo restou aprovada pela unanimidade dos membros presentes.
Na sequência, reiterou-se a necessidade de alinhamento prévio com a presidência
da Comissäo em caso de eventuais pronunciamentos perante a imprensa ou outros
órgãos em nome da Comissão. Prosseguindo, o Presidente colocou em debate as
datas disponíveis para a realização de Congresso sobre a matéria afeta à Comissäo,
nos dias 10, 11 e 14 de outubro de 2019. Com a palavra o Membro Flavio yarshell
sugeriu a realizaçäo do Congresso em um único dia, em período integral. Contando

com

a

concordância dos membros presentes, tratou-se da agenda do evento,
definindo-se pela realizaçäo de 4 painéis, com abertura e encerramento de

convidados, ficando o Presidente, os Membros Flavio Yarshell, Julio Mandel e Elias
Mubarak responsáveis pela realização dos convites aos palestrantes. Continuando,
discutiu-se sobre a periodicidade, custos e tiragem para publicação de revistas sobre

a

matéria afeta

à

Comissäo

e, diante dos pontos levantados, o assunto

retomado na próxima com maiores informaçöes, ratificando-se

a designaçäo

será
dos

Membros Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Gilberto Giansante e Elias
Mubarak para obtenção de patrocínios e organizaçäo para as publicações. por fim,
sobre as reuniÕes a serem organizadas no interior, o Membro Fabio Souza pinto
informou que está buscando datas nas comarcas de Sorocaba e Guarulhos para
realização dos primeiros eventos, sendo necessário

o

prévio alinhamento das

r

agendas dos palestrantes

a serem convidados e do Presidente. Encerrou-se

a

reuniäo às 18 horas, com a assinatura dos presentes na lista entregue a Secretaria
das ComissÕes.

rde

uze

Preside
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