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“Estabelece as normas para a 

realização de atividades, eventos, 

palestras, e cursos pelas Comissões da 

OAB SP”. 

 

 
A Diretora Vice-Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais e regulamentares, visando uma maior agilidade na tramitação e 

aprovação dos projetos e solicitações das Comissões, esclarece sobre as 

competências e diferenças de tratamento entre as atividades das 

Comissões em geral, e a realização de eventos culturais de que trata o 

item 14 da Portaria GVP 01/2013:  

  

Art. 1º) Cabe à Diretora Vice-Presidente a análise e aprovação das 

atividades das Comissões, incluindo os seus eventos culturais, 

tais como palestras, cursos, seminários e congressos, bem como a 

publicação de matérias, atas, artigos e outros documentos nas 

páginas das Comissões, no site da OAB SP; 

 

Art. 2º) Cabe ao Diretor de Cultura e Eventos a preparação e execução 

desses eventos, mediante o preenchimento de formulário próprio 

daquele departamento; 
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Art. 3º) O Departamento de Cultura e Eventos é responsável pelo 

agendamento de datas e reservas de auditórios, pela organização 

e estrutura do evento, sua divulgação, e demais providências 

cabíveis; 

 

Art. 4º)  As reuniões ordinárias ou extraordinárias das Comissões devem 

ser realizadas nas salas de reuniões do prédio da Rua Anchieta, 

em datas previamente agendadas junto à Secretaria das 

Comissões, ou no 2º andar do Prédio da Sé, desde que 

previamente reservadas no Departamento de Cultura e Eventos. 

 

 

Fica revogada a Portaria GVP 03/2014, de 27 de março de 2014. 

 

Dê-se ciência e registre-se para os devidos fins. 

  

 

São Paulo, 29 de outubro de 2014. 

 

 

 

Ivette Senise Ferreira 

Vice-Presidente 


