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PORTARIA Nº.  05, DE 01 DE JUNHO DE 2.020. 
 

Dispõe sobre a substituição e nomeação do 
Presidente da Comissão da Advocacia Militante 
nas Execuções Criminais, que atua junto à 21ª 
Subseção Bauru da OAB/SP.  

 
 

A Dra. MARCIA REGINA NEGRISOLI FERNANDEZ POLETTINI, Presidenta 
da 21ª Subseção da OAB de Bauru, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 

Considerando o pedido de substituição do Presidente da Comissão da 
Advocacia Militante nas Execuções Criminais; 

Considerando a necessidade de dar continuidade às diversas atividades 
desenvolvidas pela Comissão e Representação junto à OAB/Bauru; 
 
                                      

R E S O L V E: 
 

Artigo 1º. Nomear para Presidência da Comissão: 
 

1. Para a função de Presidente da Comissão da Advocacia Militante 

nas Execuções Criminais, o Advogado a seguir nominado: 

Dr. ALISSON CARIDI - OAB/SP: 208.058; 

 

Artigo 2º - Delegar competência à Presidência designada no artigo 1° para 
indicar à Diretoria, as Advogadas ou Advogados para exercerem as funções 
da Vice-Presidência e Secretaria da referida Comissão, cujos nomes deverão 
ser aprovados pela Diretoria da Subseção; 
 

Parágrafo único. Composta a Comissão, deverá a Presidência 
nomeada submeter o respectivo Regimento Interno à aprovação da 
Diretoria da Subseção.     

                       

Artigo 3º. As Comissões têm por objetivo assessorar e subsidiar a Diretoria 
da OAB Bauru no encaminhamento e solução das matérias de sua área de 
abrangência, podendo, para tal finalidade: 
 

a) elaborar trabalhos escritos, pareceres e demais atividades 
congêneres; 

b) promover reuniões, pesquisas e eventos que estimulem o estudo, 
a discussão e a defesa dos temas afetos à sua área de atuação; 

c) cooperar e promover intercâmbio com organizações de objetivos 
iguais ou semelhantes; 

d) criar e manter atualizada a página da Comissão no site da OAB 
Bauru e em redes sociais; 
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Artigo 4º. As Presidências devem promover integração entre as Comissões 
locais e com as análogas da Seccional e estimular atividades e a participação 
da advocacia para, entre outros objetivos, propiciar qualificação e 
aprimoramento profissional. 
 
 

Artigo 5º. Todas as atividades das Comissões e das Representações devem 
ser submetidas à apreciação da Diretoria da OAB Bauru, sem prejuízo de 
prévia autorização para relacionamentos externos, entrevistas na imprensa e 
para firmar compromissos em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
 

Artigo 6º. As Comissões devem elaborar anualmente um Plano de Ação 
inicial e Relatório final das atividades desenvolvidas, à serem submetidos à 
Coordenação Geral das Comissões e os encaminhamentos necessários 
devem ser tratados através da Secretaria das Comissões. 

 

 

Artigo 7º. Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

B A U R U, aos 01 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

MARCIA REGINA NEGRISOLI FERNANDEZ POLETTINI 

Presidenta 
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