REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS INFANTOJUVENIS - 10 DE JUNHO DE 2019
PRESENTES: Ana, Denise, Diego e Thaís.

PILARES DA ATUAÇÃO DA COMISSÃO
Diego apresentou proposta de atuação, dividida nos eixos de Capacitação e Valorização,
Ação social e Posicionamentos institucionais. O detalhamento consta em ppt.
CERCA
Sugestão de encaminhamento dos arquivos para o arquivo público do estado de São Paulo
Importância do reconhecimento da importância histórica e acadêmica dos documentos, bem
como de sua relevância da perspectiva do direito à memória
Apuração de custos para microfilmagem
CRIAÇÃO DE DRIVE DA COMISSÃO
Thaís ficou responsável por fazer isso e compartilhar
REUNIÕES INSTITUCIONAIS
Destacou-se a importância de realizar reuniões institucionais com IBDCRIA, CAOMPSP,
DPSP, TJSP, Prefeitura e Governo estadual
NOVOS MEMBROS
Os atuais membros devem indicar profissionais, com informações de nome, OAB, RG, CPF,
mini CV, telefone, email e tipo de participação na comissão para que se proceda com a
nomeação
É necessário estar com a inscrição em dia na Ordem, não ser inadimplente e não ter
condenação ética
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E HONORÁRIOS
Uma das primeiras bandeiras da nossa comissão será rever a tabela de honorários da
OABSP e a de dativos, a fim de valorizar profissionais que atuam na infância e adolescência
Denise apresentou uma minuta de carta, Ana e Thaís irão atualizá-la
FORMAÇÃO ESA
Denise compartilhou documento com proposta de curso de pós graduação
Devemos atualizá-lo, bem como, com base em seu conteúdo, pensar em cursos menores
OBJETIVOS E NOME DA COMISSÃO
Serão revistos e Thaís enviará proposta
CURSO DE DEFESA DE ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATOS INFRACIONAIS

A Comissão de política criminal e penitenciária está montando um curso sobre o tema e
enviará mais detalhes para que a nossa comissão possa contribuir
PRÓXIMOS EVENTOS
Junho
12 de junho, 19h evento sobre trabalho infantil
Julho
01 de julho, 19h - evento sobre trabalho infantil
18 e 19 de julho - congresso das seccionais - Diego e Thaís estão confirmados
30 de julho, 13h - evento sobre o ECA
Agosto
15 de agosto, 8h - evento sobre segurança pública - Verificar disponibilidade de Mariana
20 de agosto, 9h - evento sobre direito de família
21 de agosto, 19h - data já reservada
PRÓXIMA REUNIÃO
Ocorrerá no dia 24 de junho, às 9h, na sede da OABSP e irá tratar dos eventos, cursos e
honorários

