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Ata de Reunião da Comissão de Transparência

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil  e treze, às dez horas, a Comissão de

Transparência  da OAB-BA, reuniu-se na sala das Comissões, localizada no Fórum Ruy

Babosa,  s/206,  Nazaré,  sob a  Presidência  Dr.Gustavo Moris  e  os  membros  da  Paula

Cabral de C. Freitas, Thiago Dantas e Wilson Chaves,  e a integrante do corpo técnico da

OAB/BA  Juliana  Custódio,  ausente,  justificadamente,  o  membro  George  Humbert,

conforme lista de presença em anexo, para apreciarem e deliberarem sobre as matérias

votadas  como  prioridades  da  Comissão  de  Transparência.  O  Presidente  iniciou  os

trabalhos  lendo a lista  das  dez prioridades  votadas pelos  membros  da Comissão,  que

incluiu os seguintes pontos:  1. instituir formalmente um canal encarregado de adotar as

providencias e divulgação relacionadas com o atendimento de pedidos fundamentados na

lei da transparência em face da OAB; 2. divulgação ampla da execução orçamentária; 3.

promover a transparências das contratações - pessoal, bens, serviços e obras - e de seus

critérios; 4. divulgação das ações em curso no âmbito em geral da OAB, inclusive das suas

comissões;  5.  Divulgação  da  agenda  da  presidência  (forma  de  divulgação  prazo  de

divulgação, conteúdo da divulgação); 6. Divulgação da participação dos conselheiros nas

reuniões do conselho pleno, forma de divulgação, prazo para divulgação); 7. Divulgação

da agenda de reuniões das comissões, com a divulgação da participação dos membros de

cada  uma  delas  (forma  de  divulgação  e  prazo);  8.  Divulgação  dos  votos  das  turmas

recursais nos processos disciplinares (forma de divulgação prazo de divulgação, conteúdo

da divulgação); 9. Divulgação dos prazos de tramitação dos processos na OAB (prazo de

início, quantidade de dias em tramitação, situação em que se encontra, prazo em que se

encontra naquela situação); 10. Identificar se a OAB-BA já pratica a transparência e em

que  medida.  Após  a  leitura  e  debate  das  matérias,  ficou  decidido,    a  priori  ,  que  cada

membro  da  Comissão  ficará  responsável  por  realizar  uma  pesquisa  acerca  da

transparência já praticada em pelo menos dois dos itens acima. A escolha do responsável

por cada item será realizada mediante sorteio. Por fim, ficou deliberado que as próximas

reuniões já agendadas terão início às 08:30 da manhã e não mais às 10:00 hs. Nada mais

digno  de  registro,  encerrou-se  a  presente  ata  que  vai  assinada  pelo  Secretário-Geral

Adjunto e pelo Presidente da OAB-BA.
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