
REUNIÃO - 21 DE ABRIL, ÀS 18H

Presentes: Barbara, Celia, Denise, Diego, Michele, Raquel, Sandra.

Apresentação novos membros.
Boas vindas a Celia, Raquel e Sandra.

Levantamentos sobre honorários.
● Thaís dialogou com seccionais e constatou que não há sistematização de honorários

relacionados à infância e adolescência.
● Michele e Barbara fizeram levantamento sobre procedimentos relacionados a justiça

juvenil.
● Ingrid realizou levantamento focado na área trabalhista.
● Denise sugeriu incluir infrações administrativas e atentar à criação de nomenclatura

específica sobre direitos de crianças e adolescentes, não vinculada à cível e penal.
● Encaminhamentos:

*Fazer upload dos documentos relacionados aos honorários no drive - tod@s
*Fazer levantamento de infrações administrativas - tod@s
*Realizar reunião com Comissões de Direito de Família e de Adoção - Diego
*Realizar reunião com Luis Eugenio, responsável pela assistência judiciária na OAB
- Diego
*Pensar em nomenclatura específica sobre direitos de crianças e adolescentes e
suas subdivisões (tutela protetiva, responsabilização por atos infracionais, proteção
nas relações de trabalho, infrações administrativas) - tod@s

Pautas de comunicação.
● Barbara contou de publicações fixas de terça e quinta de conteúdo, em que

diferentes membros são responsáveis. Nesses casos, pessoa deve enviar nome,
título, link, pequeno texto explicativo que será a legenda. Nas segundas feiras,
publicação de OAB Kids, com atividade voltada a crianças. Ana Torezan será
responsável por seção temática sobre filmes e relação com direitos de crianças e
adolescentes.

● Thaís informou sobre conversa com ESA sobre edital de artigos acadêmicos e
publicação em revistas.

● Encaminhamentos:
*Barbara enviará mensagem no grupo de whatsapp informando fanpages da
comissão e fluxo para publicação de notícias
*Convidar amigos para curtir fanpage - tod@s
*Diego sugeriu a possibilidade de fazer uma palestra com Denise sobre uso de
recursos dos Fundos da Criança e do Adolescente.
*Diego consultará comunicação da OABSP para veicular palestra; Thaís consultará
ESASP.
*Barbara e Maria Rita vão ver como encaminhar o artigo e o vídeo sobre Fundos.



Próxima reunião.
● 4 de maio, às 18h, pelo mesmo link do google meet:

https://meet.google.com/xjq-fibe-iuj

https://meet.google.com/xjq-fibe-iuj

