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PORTARIA Nº.  103, DE 12 DE AGOSTO DE 2.022. 
 

Dispõe sobre a criação do Comitê OAB Bauru de 
Orientações a Migrantes e Refugiados e nomeação de 
seus membros constituintes.  

 
A DRA. MARCIA REGINA NEGRISOLI FERNANDEZ POLETTINI, Presidente da 21ª 

Subseção da OAB de Bauru, no exercício de suas funções legais e estatutárias, e em conjunto 

com o Coordenador Geral das Comissões e Representações da OAB Bauru, Dr. ADILSON 

ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO; 

 

  CONSIDERANDO as garantias constitucionais e tratados internacionais 

vigentes no território nacional que regulamentam os direitos dos migrantes, 

independentemente da situação migratória, sendo obrigação do Estado brasileiro assegurar 

a toda pessoa o direito de buscar proteção em território estrangeiro; 

 

  CONSIDERANDO que com a interiorização dos migrantes no Brasil, a cidade 

de Bauru, no estado de São Paulo, recebe migrantes de diversas nacionalidades, em 

quantidade significativa que enseja apoio especializado; 

 

  CONSIDERANDO a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil de defender 

a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a 

justiça social, e pugnar pela a boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e 

pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas (Artigo 44, inciso I, do Estatuto da 

Advocacia e da OAB), sendo sua Função Social de grande relevância nacional;   

 

  CONSIDERANDO a importância da atuação coletiva e colaborativa de atores 

locais para preservação da dignidade humana e de direitos e garantias inerentes aos 

migrantes, imigrantes e refugiados; e de articulação em rede para fortalecer o apoio social, 

cultural, político e jurídico às populações vulneráveis; 

 

  CONSIDERANDO que as Comissões desta Subseção têm por objetivo 

assessorar e subsidiar a Diretoria no encaminhamento e solução das matérias de sua área 

de abrangência e que o tema migratório é inerente à mais de uma Comissão; 

 

  CONSIDERANDO a necessidade de constituição de núcleo representativo 

desta Subseção para abordagem das questões que envolvem a migração e devidas 

providências em coordenação com outras Instituições competentes; 
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R E S O L V E: 

 

Artigo 1º: Criar o “Comitê OAB Bauru de Orientações a Migrantes e Refugiados”, que 

será constituído pelas Comissões de Direito e Liberdade Religiosa, Direitos Humanos, Direito 

Internacional, e Orientação Jurídica, da 21ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seção São Paulo.  

 

Artigo 2º: O Comitê terá sua atuação disciplinada por Regimento Interno próprio, aplicando-

se, no que couber, o disposto na Portaria nº. 01 de 03 de fevereiro de 2022. 

 

Artigo 3º: Nomear como membros constituintes do Comitê OAB Bauru de Orientações a 

Migrantes e Refugiados os advogados: Dr. Akira Chiarelli Kobayashi – OAB/SP nº 330.377, 

Dra. Amanda Castrequini Simão – OAB/SP nº388.278, Dr. André Luiz Sartori – OAB/SP 

nº. 239.627, Dra. Cleide Cavalcanti Fontes – OAB/SP nº. 40.470, Dra. Dalila Giovanna 

Bersa – OAB/SP nº 427.733, Dra. Daniela de Carvalho Guedes Bombini – OAB/SP nº. 

159.064, Dra. Daniele Yuri Otani Awaji – OAB/SP nº. 346.277, Dr. Guilherme Bittencourt 

Martins – OAB/SP 312.359, Dra. Júlia Herrera Firetti – OAB/SP nº 374.470, Dra. Letícia 

Rodrigues de Souza – OAB/SP nº. 291.868, Dra. Natalia Rosa de Oliveira – OAB/SP nº. 

410.937.   

 

Artigo 4º. Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 
Bauru/SP, 12/08/2022. 

 
 

 

 

 
MÁRCIA REGINA NEGRISOLI FERNANDEZ POLETTINI 

Presidenta 
 
 
 
 
 

ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO 
Vice-Presidente e Coordenador Geral das Comissões 
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