
 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO OAB JOVEM  
REALIZADA EM 20/04/2017 

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2017, virtualmente, reuniu-se a Comissão OAB               
JOVEM desta 15º Subseção a partir das 19 horas. A reunião foi coordenada pelo Dr.               
Thiago Luiz Amério Ney Almeida, OAB/RJ nº 187.058, com a presença da integrante             
Dra. Elizabeth Cristina da Silva Ferreira de Souza e da participante Dr Jessica             
Berguerand OAB/RJ 199.634. Iniciando os trabalhos, o Coordenador agradeceu a          
presença de todos, incumbindo-se da redação da ata desta reunião de maneira            
compartilhada. Em seguida, os presentes se apresentaram e explanaram seus          
objetivos e suas expectativas perante a Comissão OAB JOVEM.  
Considerando que Dr. Thiago se comprometeu em pesquisar junto a comissão da OAB             
JOVEM da capital eventos de interesse deste público até a próxima reunião,            
observou-se em contato com o presidente da OAB JOVEM do RJ que será realizado o               
II ENCONTRO DA JOVEM ADVOCACIA DO SUDESTE no dia 05 e 06 de Maio de               
2017 no salão nobre da OAB/RJ. Para viabilizar a presença da comissão no referido              
evento foi deliberado que a Dra. Elizabeth Cristina da Silva Ferreira de Souza, OAB/RJ              
167.866, com a presença de um(a) acompanhante, irá na qualidade de representante            
desta comissão, com a possibilidade de ressarcimento das despesas para participação           
do evento conforme autorização prévia do presidente da 15ª Subseção da OAB/RJ.            
Ficou acordado que a comissão, através da Dra Elizabeth Cristina da Silva Ferreira de              
Souza, irá preparar um comunicado de divulgação do Promad para os jovens            
advogados - http://promad.adv.br/jovem-advogado. Vale dizer que Promad - O         
Programa Nacional de Modernização da Advocacia tem como missão proporcionar a           
modernização da advocacia brasileira, através de ferramentas tecnológicas e serviços          
que possibilitem o exercício de uma advocacia moderna: mais organizada em suas            
rotinas, mais conectada com seus clientes e com uma divulgação ética e profissional             
perante o mercado.Consigna-se que a próxima reunião foi designada para 11 de Maio             
de 2017 às 18h, por Skype. Finalizando a reunião, o Coordenador indagou aos             
presentes se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, dando-se por encerrada a              
reunião, às 20:00 horas, tendo sido a presente ata lavrada e aceita por todos os               
presentes e após enviada para ser arquivada eletronicamente no endereço          
oabjovem.macae@gmail.com.  
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