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O Mandato

Várias reuniões foram
implementadas para definição
das diretrizes de atuação para
os três anos de mandato. A
união sempre foi, é e será
nosso diferencial. 



Diretrizes iniciais

1

2

3

4

Comunicação 
 

Capacitação

Prerrogativas
 

Melhorias
 

Divulgação intensa de todos os acontecimentos da OAB
Varginha para que toda a advocacia local tenha acesso
às informações de maneira rápida e eficaz;

Cursos diversos para atender as demandas urgentes de
capacitação valorizando toda a classe jurídica e
desenvolvendo atividades direcionadas também para
os jovens advogados e advogados seniores, visando
integração;

Trabalho desenvolvido inclusive nos finais de semana
para dar tranquilidade ao advogados inscritos na OAB
Varginha;

Investimentos em vários setores para valorizar cada vez
mais os inscritos na Vigésima Subseção;



Nossa Equipe

Diretoria

Foto de todos os

Diretores, com nome e

cargo de cada um.



Nossa Equipe

Conselho Subseccional

Foto de todos os

Conselheiros  com

nome de cada um



Nossa Equipe

Delegados de Prerrogativas

Foto de todos os

Delegados  com nome

e  telefone de cada um



Nossa Equipe

Presidentes de Comissão

Foto de todos os

Presidentes de

Comissão  com nome e  

a que Comissão

pertencem



Propostas

Judiciário

1.Reunião periódica com juízes,
promotores e servidores dando
continuidade ao Fórum
Permanente; 
 
2.Incentivo a palestras ministradas por
juízes e promotores;
 
3.Conscientização do judiciário sobre as
prerrogativas dos advogados;
 
4.Insistente trabalho, pelas vias
apropriadas, perante TJMG, TRF1 e
TRT3, visando atender às necessidades
locais dos advogados.



Propostas

Infraestrutura

1.Ampliação de acesso ao SISCOM –
andamento processual;
 
2.Melhorias das salas da OAB; 
 
3.Escritório virtual;
 
4.NID (Núcleo de Inclusão Digital);



Propostas

Convênios

1.Comércio;
 
2.Empresas;
 
3.Escolas;
 
4.Faculdades;
 
5.Prestadores de Serviços;
 
6.Estacionamentos (vagas para
advogados)



Propostas

Comunicação

1.Canais de comunicação da Diretoria e
Advogados; 
 
2.Café com o Presidente;
 
3.Uma Conferência da OAB Varginha;
 
4.OAB mais perto de você;
 
5.De colega para colega;
 
6.Informativo trimestral (eletrônico);
 
7.Contratação ou treinamento de um
funcionário para atuar como Assessor de
Comunicação / Relações Públicas.



Propostas

Capacitação

1.Cursos e palestras periódicas; 
 
2.Conscientização dos Advogados –
Direitos e Deveres;
 
3.Fóruns  de Debates entre a Classe;
 
4.Seminários e Congressos;
 
5.Treinamento aos Estagiários;
 
6.Momento EducATIVO;
 
7.Realização de cursos com orientações
específicas para funcionários do escritório
(secretária, recepcionista, etc)



Propostas

Prerrogativas

1.Plantão de Prerrogativas;
 
2.Comissão de Defesa de Prerrogativas;
 
3.Combate a Publicidade Irregular;
 
4.Blitz pela Ética;
 
5.Rádio OAB Varginha;
 
6.Realização de Congresso sobre
Prerrogativas dos Advogados.



Propostas

Esporte

1.JAM – Incentivo à Participação;
 
2.Parceria AABB;
 
3.Jogos Internos;
 
4.Jogos Regionais em parceria com as
Subseções próximas.



Propostas 

Filantropia e Cidadania

1.OAB na Comunidade; 
 
2.Campanhas de Filantropia; 
 
3.OAB na Praça



Propostas 

Transparência

1.Publicidade dos atos da Diretoria;
 
2.Prestação de contas com a publicação
do Balancete Contábil da Subseção;



Propostas 

Jovem Advogado

1.Continuidade do Projeto #Resenha OAB
Jovem; 
 
2.Cartilha de orientação aos Jovens Advogados;
 
3.Aula Inaugural nas Faculdades; 
 
4.Recepção de novos Advogados e Estagiários
nas Sessões Solenes de Entrega de Carteira pelo
Presidente da Comissão OAB Jovem convidando
para participar da Comissão e expondo os
projetos; 
 
5.Realização de Workshop de Oratória para
aperfeiçoamento da fala com a inclusão de tópico
específico de performance oral em audiência; 
 
6.Treinamento para o Advogado Iniciante sobre
aspectos introdutórios como: tirar andamento de
processo, realização de audiência na prática,
prerrogativas, entre outros.



Propostas 

Advogado Sênior

1.Realização de cursos de reciclagem;
 
2.Apoio na utilização do PJe com
capacitação específica.



Propostas 

Mulher Advogada

1.Continuidade na Campanha de
Valorização da Mulher Advogada; 
 
2.Criação de Ouvidoria para registro de
reivindicações específicas da Mulher
Advogada;
 
3.Criação do Bazar Mulher Advogada;
 
4.Estabelecimento de convênios voltados
para a Mulher Advogada;
 
5.Criação de Comissões Permanentes
específicas: Prerrogativas da Mulher
Advogada e Apoio à Advogada
Parturiente; 
 
6.Criação da Comissão de Enfrentamento
à Mulher Advogada em situação de
violência doméstica;



Propostas 

CAA

1.Atuar na ampliação da assistência pela
CAA, com maior divulgação dos
benefícios que ela proporciona
(previdência, saúde, convênios); 
 
2.Atuar para instalação em Varginha da 
Farmácia e da Ótica Santo IVO e do
Escritório Compartilhado;
 
3.Fomento de projetos voltados para o
lazer do Advogado;
 
4.Envolvimento da CAA nos projetos das
Comissões da Subseção;



Propostas 

Institucional

1.Descentralização para melhor organização das
realizações das Comissões temáticas de trabalho;
 
2.Realização em períodos regulares de palestras e
cursos de curta duração, sobre temas jurídicos, de
atuação constante por parte das comissões;
 
3.Reestruturação interna com reformulação das
metodologias de uso das dependências da OAB,
agendamento de reuniões, uso de uniformes e
crachá, execução de eventos
(receptivo, cerimonial, registro de autoridades);
 
4.Implantação de ciclo de treinamentos para os
funcionários visando a melhoria contínua dos
serviços prestados e atendimento aos advogados e
advogadas;
 
5.Criação de fluxo para os projetos das comissões;
 
6.Fortalecimento da parceria com as faculdades
para apoio e realização conjunta de eventos.
 
7.Reuniões Seccional;



Propostas 

Finanças

1.Estudo de viabilidade para
informatização das salas de apoio ao
Advogado, possibilitando maior controle
das receitas em tempo real;
 
2.Informatização para maior controle das
Despesas Internas como materiais de
copa, papelaria
(controle de estoque) e outros;
 
3.Ampliação do Setor Financeiro,
dividindo-o em setores, tais como:
orçamento, compras e
controladoria interna.



Realizações

Janeiro/19



Realizações

Fevereiro/19



Realizações

Março /19



Realizações

Abril /19



Realizações

Maio /19



Realizações

Junho /19



Realizações

Julho /19



Realizações

Agosto/19



Alguns eventos

 

Dr. Alexandre: Neste

espaço a  agência

deverá colocar fotos de

vários eventos, bem

como informação do

que se trata.



Acordo de Cooperação

Técnica

Texto falando que Varginha é uma das
pioneiras no cumprimento do Acordo

de Cooperação Técnica com o governo
de Minas Gerais

 



Trabalho do 

Conselho Subseccional

Texto falando do trabalho que está
sendo desenvolvido pelo Conselho
Seccional, bem como exposição de

dados  atuais dos processos
administrativos.

 
É interessante a participação do Dr.

Daniel na elaboração desse texto.
 



Palavra do

 Presidente

 Continuaremos trabalhando
incansavelmente pela Ordem e para

Ordem.
 

Iniciamos a gestão com a visão de
quem quer mudanças para facilitação

da vida dos nobres colegas e
trabalhamos diuturnamente para isso.

 
Grande parte das propostas de

campanha já foram cumpridas, mas as
necessidades da advocacia crescem a

cada dia e a nossa busca  na resolução
delas também.

 
Continuaremos a servir da melhor
forma  possível. Estamos aqui para

isso. 
 

Avante!!!
 



Nossas redes

 Sociais

 

Nosso site: www.oabvarginha.org


