Ata da Reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB SP

REUNIÃO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - 02.03.2020.
Presentes: Barbara, Diego, Jaqueline, Raquel e Thaís.
1. Situação do caso de maus tratos de criança em Campinas.
Responsável: Jaqueline.
Relato: Está sendo analisada a possibilidade de colocação da criança em família
extensa, a qual no momento está em acolhimento. Será criado um observatório
institucional sobre violência contra crianças e adolescentes em Campinas, com
membros da Comissão DCA, Comissão de segurança pública e Comissão de
direitos humanos, o qual está pendente de validação da subseção da OAB, com o
objetivo de estabelecer diálogo com SGD local a fim de ao final produzir parecer
com recomendações para aprimorar o funcionamento da rede local e solucionar
lacunas.
Encaminhamentos: Jaqueline compartilhará posteriormente a agenda para que
eventuais representantes da Comissão possam participar e contribuir, de acordo
com interesse e disponibilidade, e irá enviar relatos das reuniões.
2. Doação do arquivo do CERCA ao Arquivo Público de SP.
Responsável: Denise e Priscila.
Relato: A Comissão de Direitos Digitais forneceu o parecer solicitado sobre
impactos da LGPD na doação e Denise e Priscila conversaram com advogado
parecerista para adequações no documento, o qual está pendente. A partir dele,
será retomado o contato para fechar a doação do Cerca para o Arquivo Público.
Encaminhamentos:
Denise e Priscila apresentarão o parecer consolidado e retomarão contato com
representantes do CERCA e do Arquivo Público, acionando Diego e Thaís ara os
encaminhamentos junto à presidência que sejam necessários.
3. Honorários.
Responsáveis: Denise, Diego, Raquel e Thaís.
Relato: No ano passado, foi produzido em conjunto com OABSC uma tabela
atualizada de honorários relativos aos direitos de crianças e adolescentes, tendo
sido protocolados pedidos de atualização na OABSP, bem como na OABSC e
CFOAB.
Encaminhamentos: Diego dará andamento ao expediente junto à presidência,
retomando histórico e explicação sobre importância da revisão dos valores, bem

como pedindo que o tema seja pautado em reunião do Conselho, no qual será
relevante o apoio de Patrícia. Raquel falará com Dr. Enio para saber do status da
iniciativa em Santa Catarina e no CFOAB, dado que o sucesso em tais instâncias
pode ser relevante para o convencimento em SP.
4. Mapeamento das redes municipais de proteção a crianças e adolescentes e
das demandas das Comissões DCA das Subseções de São Paulo.
Responsáveis: a definir.
Relato: Na reunião de planejamento, Patrícia trouxe a ideia de realizar encontros
online com comissões DCA de diferentes subseções da OABSP, a partir de uma
iniciativa que acompanhou junto a Comissão da Mulher Advogada. Em paralelo a
isso, na última semana, recebemos um chamado do CFOAB a respeito de uma
pesquisa que estão fazendo a respeito da situação do SGD nos diferentes
municípios e subseções, que pode ser consultado aqui.
Encaminhamentos:
Thaís solicitar à Secretaria de Comissões a elaboração de ofício para
encaminhamento às presidências da Comissão DCA das subseções de São Paulo,
pedindo a resposta ao formulário no prazo de 20 dias, bem como a manifestação de
interesse sobre reunião para apresentação dos dados e escuta de demandas junto
a representantes da Comissão DCA da Seccional de São Paulo.
Thaís solicitar à Comissão DCA da CFOAB que os formulários relativos a SP sejam
compartilhados
Indicar membro de nossa comissão para responder o formulário em nome de SP e,
eventualmente, de sua subseção/município. Caso não seja viável, acionar a
Secretaria de Comissões para realizar levantamento.
5. Cursos e Eventos.
Responsável: todxs
Relato: Na última reunião, foi fixada a meta de realizar eventos, ao menos,
bimestralmente, e solicitado que aqueles que tivessem interesse deveriam contatar
Thaís com proposta a fim de que desse os encaminhamentos devidos. Até o
momento, somente foi realizado evento em fevereiro sobre Sinase e não há outras
propostas. Está em curso conversa com Ingrid para organização de curso sobre
Direito do Trabalho e Infância.
Encaminhamentos:
Aqueles que tenham interesse devem contatar Thaís com proposta para que ela dê
andamento junto à Secretaria de Comissões, no caso de eventos, e da ESA, no
caso de cursos.
6. Comunicação.
Responsáveis: Barbara e Thiago.
Relato: Foram retomadas as propostas do ano passado para dividir tarefas e dar
encaminhamentos, especialmente em relação a (i) realizar conversas ao vivo com
membros da própria comissão na fanpage da comissão, (ii) demandar a

comunicação da OAB para produzir material, (iii) criar seção/post temático "você
sabia", em relação aos direitos de crianças e adolescentes; (iv) comentar notícias
em vídeoa partir do Reels/IGTV; (v) criar seção/post temático com perguntas
respondidas da OAB.
Encaminhamentos: Thaís formalizará por email a possibilidade de contato direto de
Bárbara e Thiago para envio de demandas à Secretaria de Comunicação da OAB,
bastando somente que copiem Diego e Thaís nos emails. Barbária e Thiago
enviarão ao grupo detalhamento das propostas, com requisitos e modelos, para que
interessadxs possam contribuir em docs compartilhado.
7. Relatórios de atividades.
Responsáveis: Diego e Thaís.
Encaminhamentos: Diego deve enviar sistematização de 2019 e Thaís de 2020 em
até 30 dias, para contribuições do grupo e upload na página da Comissão.
8. Pendências.
Responsável: Diego.
Encaminhamento: Diego vai verificar as nomeações e expedientes pendentes para
dar andamento.
9. Nomeação para Conselho Estadual do Sinase.
Responsável: Diego, em contato com Ana Freitas, Mayara e Patrícia.
Encaminhamento: Diego irá consultar se houve encaminhamento dos nomes para o
Conselho.
10. Reunião de março.
Encaminhamento: Thaís deve validar no grupo proposta do dia 2 de março, às 18h
(primeira segunda feira do mês), aguardando respostas até o fim da semana para
agendamento oficial junto à Secretaria de Comissões.

