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Ata de Reunião da Comissão de Transparência

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e treze, às oito horas e trinta minutos, 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, George Humberte,  e o integrante do corpo técnico da OAB/BA

Thiago San Juan, ausentes, justificadamente, os membros Wilson Chaves de França e

Thiago Dantas, conforme lista de presença em anexo, para realizarem a divisão entre os

membros das ações concretas votadas como prioridades da Comissão de Transparência,

sob a presidência do Conselheiro,  Dr. Gustavo Teixeira Moris,  que iniciou fazendo a

seguinte divisão entre os membros:  itens  2 e 3 da ata de reunião do dia 05.09.13 sob a

responsabilidade  do  membro  Thiago  Dantas,  itens  1  e  9  sob  a  responsabilidade  do

membro George Humbert, itens 4 e 8 sob a responsabilidade do membro Wilson Chaves,

itens  5 e 7 sob a responsabilidade de Paula Freitas e item 6 sob a responsabilidade do

membro  Gustavo  Moris.  O  item  10,  que  visa  identificar  se  a  OAB-BA  já  pratica  a

transparência e em que medida será adotado por todos os membros. Ficou deliberado que

as atividades atribuídas  a cada membro da Comissão deverão ser objeto de relatório,

constando  a  situação  atual  da  questão  na  OAB,  bem  como  as  propostas  de

implementação  da  medida  na  ordem.  Anexado  ao  relatório  deverá  constar  minuta  de

normatização  da  medida.  Tendo  em  vista  a  prioridade  requerida  pelo  Presidente  da

Ordem, Luiz Viana, em relação ao item   2,   que visa a implementação da divulgação ampla

da execução orçamentária  da  OAB,  ficou  decido  que deverá ser  elaborado,  até  o dia

31/10/13, data da próxima reunião, o relatório relativo a esse item, contendo as diretrizes

de divulgação, a ser encaminhado ao presidente, para posterior conversão em Resolução.

Foi  solicitado  pela  Comissão  ao  Gerente  Administrativo,  presente  em  reunião,  que

viabilizasse,  junto  com a  Gerente  Financeira,  o  acesso aos  Relatórios  detalhados  em

planilha, acerca da execução orçamentária atual  da OAB, contendo informações como:

receitas, despesas e planejamentos orçamentários. Também a pedido do Presidente da

OAB, ficou deliberado que a Comissão de Transparência emitirá um ofício para SEFAZ e

Assembleia  Legislativa  do  Estado  da  Bahia,  solicitando  relatórios  da  execução

orçamentária  do  Estado  para  todo  o  período  de  2013.  Nada  mais  digno  de  registro,

encerrou-se a presente ata que vai assinada pelos presentes.
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