Reunião da Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês

Ontem, 09 de novembro de 2020, aconteceu, em ambiente virtual, uma reunião
da Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês.
A referida reunião foi agendada pela Deputada Janaina Paschoal, coordenadora
da Frente Parlamentar, com o objetivo de ouvir pessoas envolvidas diretamente no
processo de adoção.
O evento contou com a participação de pessoas que estão na ponta do processo.
Um senhor, que está na fila de adoção há três anos, relatou casos em que a
criança acaba voltando para a família, mesmo ficando claro que a família não quer ou
não tem condições de criar aquela criança. Essas idas e vindas fazem com que as
crianças acabem por envelhecer nos abrigos, o que vai na contramão do que é esperado
por todas as pessoas envolvidas em processos de adoção.
Uma representante de um grupo de apoio à adoção de Minas Gerais relatou a
diferença notada no andamento de processos. Na comarca de sua cidade, os processos
andam com mais rapidez do que em comarcas próximas. Segundo ela, a busca ativa
seria um diferencial.
Participou também uma mãe por adoção, que disse aceitar a busca ativa, desde
que seja respeitada a fila.
O evento contou também com a participação dos Deputados Estevam Galvão,
Adalberto Freitas e Delegado Olim, que se dispuseram a participar de uma reunião com
representantes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de entenderem o
porquê dos problemas ocorridos nos processos de adoção.
Além deles, participaram também o Dr. Hélio Ferraz de Oliveira, que já havia
participado da Audiência Pública que lançou a Frente Parlamentar, e a Dra. Angela
Gandra, Secretária Nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, que mais uma vez se colocou à disposição para discutir o assunto e
trabalhar em conjunto para a solução dos problemas verificados.

