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Ata de Reunião da Comissão de Transparência

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil  e treze, às dez horas,  a

Comissão de Transparência  da  OAB-BA reuniu-se  na  sala  da  Coordenação das

Comissões, localizada no Fórum Ruy Babosa, s/206, Nazaré, sob a Presidência do

Dr. Gustavo Teixeira Moris,  com as presenças dos membros George Louis Hage

Humbert, Paula Cabral de Cerqueira Freitas, Thiago Martins Dantas, juntamente com

os  Gerentes  da  OAB/BA Tiago  Sanjuan,  José  da  Paz  e  Juliana  Custódio,  para

apreciarem  e  deliberarem  sobre  as  matérias  constantes  da  Pauta  da  Primeira

Reunião da Comissão de Transparência.  Com a palavra  o  Presidente  iniciou  os

trabalhos, saudando a todos os presentes e dando-lhes as boas vindas, pedindo a

apresentação de todos os presentes. Em seguida, foi lida a  pauta da reunião, que

incluiu  os  seguintes  pontos:  1.Apresentação  dos  Membros  da  Comissão;

2.Implantação de sistema de comunicação eletrônico entre os membros; 3.Eleição

da  Secretaria  Geral  da  Comissão;  4.Apresentação/Discussão  dos  eixos  de

concentração dos trabalhos da comissão; 5.Divisão dos eixos entre os membros da

comissão; 6 Fixação de prazos para implementação do sistema de transparência da

OAB/BA; 7.O que ocorrer. Sobre o Item 2, foi deliberado que será criado um e-mail

único  para  a  Comissão.  A  criação  ficou  sob  a  responsabilidade  do  Gerente  de

Informática Sr.José da Paz.  Sobre o Item 3,  foi eleita e nomeada como Secretária

Geral  da  Comissão a  Dra.  Paula  Cabral  de  C.  Freitas.   Sobre  o  Item 4,  foram

apresentados os eixos de concentração do trabalho pelo Presidente da Comissão,

que explanou que a Comissão de Transparência deverá se dedicar à missão de

viabilizar projetos para que a OAB/BA alcance índices satisfatórios de transparência,

em patamares essenciais e garantidores de maior controle e eficiência por parte dos

advogados da sua atividade e de como vem, concretamente desempenhando essa

atividade. Ademais, foi dito que a Comissão de Transparência elaborará projetos,

propostas  legislativas,  sugerirá  medidas judiciais  e  ou  ainda realizará  seminários

sempre  no  interesse  dos  advogados,  dos  cidadãos  e  do  Estado  Republicano,

atuando de forma propositiva no exercício da transparência das instituições públicas,
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notadamente do Tribunal de Justiça, do Governo da Bahia e dos municípios baianos,

oferecendo  contribuições  concretas,  palpáveis  e  que  possam,  de  fato,   ser

implantadas e exercitadas no intuito de dar publicidade a gestão e administração da

coisa publica. Sobre o Item 5, o Presidente da Comissão, juntamente com os demais

membros presentes, decidiram que a divisão dos eixos entre os integrantes ocorrerá

na próxima reunião, quando já estiverem definidos de forma mais concreta o plano

de ações. Nesse sentido, foi acordado entre os membros, que primeiramente cada

um deveria sugerir por e-mail, no prazo de seis dias, planos de ações concretas a

serem desenvolvidas pela Comissão. Após a análise das sugestões, a ser feita na

próxima reunião, serão definidas as dez prioridades da Comissão. Sobre o Item 6,

também  ficou  acordado  que  os  prazos  para  implementação  do  sistema  de

transparência na OAB/BA serão definidos do decorrer das discussões e conclusões.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da

qual, vai assinada por todos os Membros.

Gustavo Moris                                                Paula Cabral de C. Freitas
  

Thiago Dantas                George Humbert
 

José da Paz Thiago Sanjuan

 
Juliana Custódio
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