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ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL —
SEÇÃO DE GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE
2018 , REALIZADA EM 07/02/2018.
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (07/02/2018), às dezoito
horas e trinta minutos (18h30min), na Sala de Reuniões da OAB/GO, foi instalada a la
Reunião Ordinária da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no exercício de 2018, sob a Presidência da Dra.
Bárbara de Oliveira Cruvinel. Estiveram Presentes e justificaram ausência conforme
lista de presenças em anexo. 1. VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA. A
Presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente declarou aberta a
reunião. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e
aprovada ao fmal da reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 3.1
Cronograma 2018: foi transmitido aos membros as datas e horários desta respeitável
Comissão, bem como da gestão de atividades e o tempo investido para se realizar as
Audiência de
reuniões e executar as tarefas e controlar o progresso do trabalho. 3.2
adoção: Discutiu-se sobre as diversas formas de inclusão em uma nova família, de forma
definitiva e com aquisição de vínculo jurídico próprio de filiação, de uma
criança/adolescente cujos pais morreram, aderiram expressamente ao pedido, são
desconhecidos ou mesmo não podem ou não querem assumir suas funções parentais,
motivando a que a autoridade em processo regular lhes tenha decretada a perda do poder
familiar. Pontuou-se que, tirando os casos feios de fraude, por trás de um processo desses
de adoção tem normalmente alguém tomado pelo amor — muitas vezes de forma furiosa.
Amor que não está nem aí para a genética, para a aparência, para o sobrenome. 4.
ORDEM DO DIA. 4.1. Expedientes: nenhum 4.2. Processos com julgamento iniciado:
Proc. n° 201707578 Relatora: Karina Bueno Timachi: nos mesmos termos do ora
norteado. 4.3 Processos com julgamento adiado: nenhum 4.4. Julgamento de Processos
/ pauta do dia: 4.4.1 Conhecimento: Nenhum. 4.4.2. Julgamento: 5.
COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES: nenhum 6. ENCERRAMENTO. A Presidente
da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dra. Bárbara de Oliveira Cruvinel,
declarou encerrada a reunião. Nada mais havendo para ser relatado, tfl, Karina Bueno
Timachi, Secretária "Ad hoc" da Comissão dos Direitos da Cri a e do Adolescente,
lavrei a presente ata que lida e aprovada, será ass da pela Pre • ente da Comissão.
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