
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO DO
SEGURO E RESSEGURO

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas,
na Sala de reuniões da Secretaria de Comissões – 4º andar da sede da OAB-SP,
Praça da Sé, 385 - Sé, São Paulo – SP, reuniram-se Ernesto Tzirulnik (presidente
da Comissão Especial - Portaria nº 279/22/PR), OAB 69034-SP, Danilla Edda
(gerente da Secretaria das Comissões da OAB-SP), Inaê Siqueira de Oliveira
(advogada – OAB 112066-RS), Tiago Moraes Gonçalves (advogado – OAB
242177-SP) e Gabriela Barbosa da Silva (assistente administrativa). A reunião foi
solicitada pelo Presidente da Comissão a fim de conhecer a Gerente da Secretaria
das Comissões, Danilla Edda, bem como inteirar-se das práticas do funcionamento
da Comissão e das atividades por ela desenvolvida e alinhar expectativas.
1.Danilla Edda fez breve exposição a respeito do funcionamento das Comissões e
seus principais cometimentos.
2. Foram examinados o Regimento Interno da OAB-SP na sua última versão
(10.02.22) e a Portaria 1/17 GVP.
3. Danilla Edda esclareceu aos demais participantes que é possível a programação
de curso de direito do seguro pela Comissão, no formato assimilável pela ESA ou
em formato de curso gratuito e sem remuneração de professores, definido pela
própria Comissão, correspondendo essa iniciativa aos objetivos da Comissão
definidos no art. 14 da Portaria 1/17 GVP.
4. Danilla Edda solicitou uma foto e a apresentação de texto com minibiografia dos
três ocupantes dos cargos regimentais (Presidente, Vice-Presidente e Secretário).
5. Ernesto Tzirulnik informou que já havia definido a indicação da vice-presidente:
advogada Juliana Lopes Amaral Decoussau Machado, OAB 192120-SP, diretora
adjunta jurídica e de regulação de sinistros da Fator Seguradora S.A. O Secretário e
demais membros serão indicados brevemente pelo presidente, preferencialmente
até o dia 8 de maio corrente, para checagem por parte da secretaria das Comissões
e exame e decisão do Vice-presidente da seccional. Nada mais havendo a ser
noticiado e tratado, encerrou-se a reunião com a assinatura dos presentes.
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