
  
  

Ata   da   9º   reunião   de   Comissão   da   mulher   CRC/ES   2021   

  

Aos  onze  dias  do  mês  de  maio  de  2021,  às  nove  horas,  via  plataforma  digital  Google  Meet  a                    

equipe  da  comissão  da  mulher  do  CRC/ES  recebeu  a  advogada  Josânia  Pretto  a  qual  foi                 

convidada  para  nos  apresentar  a  forma  de  funcionamento  dos  incentivos  ao  esporte              

adotados   pela   OAB/ES.   Entre   as   falas   da   convidada   os   pontos   de   observação   foram:   

-  OAB  tem  a  “caixa  de  assistência  ao  advogado”-  valor  de  percentual  retirado  pela  OAB  do                  

montante  arrecadado  com  anuidade;  -  OAB  existe  uma  comissão  do  esporte;  -              

Conseguiram  patrocínios  para  a  corrida  e  a  OAB  paga  uma  parte;  -  precisamos  ter               

autorização  do  conselho  por  escrito  para  fazer  uma  corrida  em  nome  do  CRC  e  também                 

isso  gera  legitimidade  para  solicitar  doações  a  grandes  empresas;  -  precisamos  de              

assessoria  técnica  com  know-how  para  fazer  uma  corrida,  que  é  um  evento  grande;  -  só  as                  

inscrições  (taxas)  não  é  suficiente  para  arrecadar  recursos  para  corrida;  -  anuidade  da  OAB                

é  980,00;  -  A  Caixa  de  Assistência  aos  Advogados  é  uma  instituição  juridicamente               

separada  da  OAB,  CNPJ  distinto  e  em  parceria  da  OAB  para  ajudar  advogados  registrados                

na  OAB  e  por  isso  é  custeada  pela  OAB;  -  a  Caixa  de  assistência  tem  frentes  de  trabalho                    

ligadas  à  saúde,  alimentação,  apoio  jurídico,  etc.....e  entende  que  esporte  é  saúde  e               

portanto  auxilia  os  profissionais  que  aderem  ao  esporte;  -  a  vice  presidente  da  Caixa  de                 

Advogados  foi  quem  demandou  ajuda  para  a  coordenação  de  um  projeto  de  vôlei;  -                

coordenadora  do  projeto  de  vôlei  fez  a  escrita  do  projeto  com  os  custos  necessários  –  a                  

OAB  paga  o  profissional  e  este  entrou  com  as  outras  coisas  (bola,  quadra,  rede);  -  lutaram                  

muito  para  viajar  e  jogar  fora;  -  não  foi  fácil  a  aceitação  da  OAB;  -  advogados  que  não                    

curtem  o  esporte  falam  mal  e  reclamam  dos  gastos  com  passagens  aéreas  e  corrida;  -                 

fazem   caixinha   para   viajar   quando   o   valor   disponibilizado   pela   OAB   não   é   suficiente;     
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