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De espaço coworking a assembleias
mensais, Chapa 101 propõe renovação da
OAB Blumenau
PorRedação
Postado em 14 de novembro de 2018

Propostas de campanha estão sendo apresentadas a advogados de Blumenau e Pomerode

Espaço coworking, cursos para o jovem advogado,
assembleias mensais e não cumulação de cargos são algumas das propostas da Chapa 101 –
Advocacia Unida, candidata à diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de
Blumenau.
“Da prestação de contas a tomada de decisões, queremos tornar todas as nossas ações o mais
transparente possível, com a participação do maior número possível de advogados. Precisamos
unir nossa categoria, e a renovação é um bom caminho para isso”, defende Aurélio Miguel
Bowens da Silva, candidato à presidente da OAB Blumenau pela Chapa 101.

Além de Aurélio Miguel, a chapa é formada pelos advogados Sabrina Knihs de Medeiros (vicepresidente), Maria de Fátima Domeneghetti (secretária geral), Felipe Bragantino (secretário
adjunto) e Luiz Fernando Cunha (tesoureiro). Outros 49 advogados integram ainda a Chapa 101
como conselheiros titulares e suplentes, sendo que 51% são mulheres.
As eleições da OAB estão marcadas para dia 28 de novembro, das 9h às 17, na Subseção
Blumenau. A votação definirá a nova diretoria local, assim como da Seccional Santa Catarina.
Cargos sem remuneração
Nenhum dos cargos que será preenchido nas eleições da OAB/SC oferece remuneração. Todos
os cargos de diretoria, seja para a Subseção ou Seccional, são de atuação totalmente voluntária.
Os candidatos ocupam o cargo durante três anos – 2019-2021.
Confira algumas das propostas da Chapa 101:
– Não cumulação de cargos para inclusão de um maior número de advogados na OAB.
– Espaço coworking junto à OAB cedido aos advogados.
– Cursos gratuitos na semana em que o jovem advogado recebe sua carteira sobre gestão de
escritório de advocacia e formação de preço.
– Palestra sobre as novas áreas do direito para a inserção do jovem advogado na advocacia.
– Assembleias mensais para consultar os advogados e advogadas.
– Prestar contas trimestralmente em relação à Subseção, em encontros marcados na Sede, portal
da transparência e via aplicativo.
– Prestação de expediente por parte da Diretoria de, no mínimo, um dia da semana na Subseção
para atendimento dos advogados.
– Tornar o advogado de Blumenau e Pomerode o mais preparado. Promovendo, para isso, cursos
e capacitações, imprimindo um verdadeiro Selo de Qualidade ao advogado.
– Fazer da sede da Subseção a casa do advogado. Reduzindo substancialmente os elevados
custos de locação, no qual o valor será apenas das despesas de limpeza, e limitada somente aos
advogados. E reformando a estrutura para abrigar novas áreas sociais para frequente utilização.
– Ter o conselho de jubilados órgão consultivo da diretoria.
– Aproximar a advocacia da comunidade através da participação ativa em campanhas de cunho
social.
– Aumentar a autonomia de Pomerode, criando uma comissão com o secretário, tesoureiro e
representante para tomar as decisões ocorridas na cidade e se relacionar com o pomerodense de
um modo geral e trazer vida social a OAB e o advogado em Pomerode.
– Levar a urna de votação para Pomerode na próxima eleição.
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