
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO GESTOR DA COMISSÃO DE JUSTIÇA 

RESTAURATIVA – OAB SP 

 

 

DATA: 29 de setembro de 2020 – GRUPO GESTOR - JR 

HORÁRIO: 09:00hs 

LOCAL:  AMBIENTE VIRTUAL 

COMPARECIMENTO:  conforme anotação na lista de presença 

COORDENADORA:  Sônia Andreotti Carneiro Frúgoli 

SECRETÁRIA: Joyce Rososchansky Markovits. 

 

 

Constituída a mesa,  em sede virtual, via plataforma da OAB-Comissão de Justiça Restaurativa, 

passamos a deliberar os itens da pauta: 1)— Acompanhamento dos acolhidos encaminhados 

ao Programa de Operação Trabalho POT -  Parque Augusta – - -foi comunicado pelo 

representante da SMDET, Ricardo Derício, em contato telefônico a Sônia que houve desistência 

de dois beneficiários, solicitando substituição de acolhidos para as vagas, com previsão de  

assinatura do contrato prevista para os primeiros dias de outubro; Maraísa informa que 

providenciará o encaminhamento de acolhidos aptos à substituição das vagas;  ;  2)- Círculos 

Específicos sobre reinserção familiar -    Maraisa informa que os acolhidos Armando e Paulo 

estão aptos para serem inseridos nos Círculo de reinserção familiar – Joyce informa que 

estabelecerá com as Facilitadoras Larissa e Jane o encaminhamento devido  3)-  Palestra sobre 

Educação Financeira -   Ficaram estabelecidas as datas de 15/10/2020  às 17hs, palestra na 

Casa de Passagem e no dia 22/10/2020, às 17hs na Moradia Monitorada, cujas reuniões por 

videoconferência serão realizadas por Ricardo Derício;;    4)- Assuntos Gerais – Maraísa informa 

que Sr Mauro, integrante do POT, recebeu  autonomia e retornou ao convívio familiar; Aline Durano 

da COED informa que está previsto para 10/10/2020 a inauguração de uma República na Rua 

Afonso Celso, 1185 – Vila Mariana, administrada pela ABCP, com ocupação para 15 vagas, no 

período de seis meses,  que por força de parceria com a Casa de Passagem e Moradia Monitorada 

poderá receber acolhidos;  Maraisa tem desenhado um fluxo junto à COED, que prevê critérios 

que o acolhido esteja motivado para autonomia, tendo acesso ao bilhete único para tratamento no 

CRATOD;  Aline informa que a República atenderá a Moradia Monitorada, Casa de Passagem e 

Comunidade Terapêutica;  Thaiane informa que há previsão da implantação de  uma República 

nos próximos meses, com disponibilidade de quinze vagas; Aline oferece uma palestra aos 

acolhidos que poderá ser proferida pela Psicóloga Dra Keila Muniz dos Santos, atuante no SENAC, 

sobre os impactos psicológicos e aspectos financeiros nas atividades laborais;  data será definida 

na próxima reunião; 5)- MORADIA MONITORADA – Dr Claudio Jerônimo solicita a 

organização de Círculos de Integração, que ficou estabelecido semanalmente, a partir de 

01/10/2020, sempre às quintas feiras no horário das 16:00 às 18:00;  Dr Claudio solicita a 

Raquel Carvalho que encaminhe membros da equipe técnica do CRATOD para acompanhamento;  



Ficou estabelecido que quanto os círculos restaurativos voltarem a ser presenciais serão 

realizado no CRATOD ou na Casa de Passagem;  6) PRÓXIMA REUNIÃO EM AMBIENTE 

VIRTUAL,  AGENDADA PARA 30/10/2020 – 14:00hs.  Na hipótese do feriado de 28/10 (dia do 

Funcionário Público) ser adiado para 30/10, a reunião ocorrerá no dia 28/10/2020 – 09:30hs. 

 

Sônia Andreotti Carneiro Frúgoli    Joyce Rososchansky Markovits 

      Coordenadora                                                                Secretária 

 




