
 
 

ATA – REUNIÃO 20/04 – OAB/SP 

A convite de São Paulo, pela Drª Ana Cláudia Silva Scalquette recebemos 

o link da reunião online as 14 hs no dia 20/04/2022. 

- Primeiro ponto: Exame de ordem. 

Data da segunda fase ser em um domingo de feriado – 

OAB vai tentar reverter situação nos próximos anos.  

Recomendação de fazer curso de fiscal para o exame de 

ordem, para verificar se há divergência nas informações entre as seccionais.  

-  Sobre a comissão de estágio: 

Equipe que vai visitar as instituições.  

Será iniciado a montagem de um curso para estagiários, 

com práticas de como se portar em estágio, vestimentas, linguagens e etc. 

Formação de um grupo com os representantes das 

comissões de estagio e de exame de ordem. 

Está sendo estudada a nomeação na região de Bauru, do 

Dr Bruno Florentino de Matos, OAB SP 396.188, independente do cargo em 

Bauru na comissão de estágio. 

- Comentado sobre uma possibilidade uma nomeação só 

para a parte de estágio, foi explicado pela Presidenta da comissão de Estágio 

e exame de ordem da Seccional, Dra Ana Cláudia Silva Scalquette, que isso 

não seria possível devido ao formato da comissão em são Paulo, não seria viável 

o desmembramento, porém foi orientado que fosse convidada para compor as 

comissões especificas para desenvolvimento dos trabalhos junto com a 

comissão de exame da ordem da OAB Bauru. 

Após foi enviado o link, para que que todos convidados 

da reunião, ingressassem no Grupo do whats da comissão, e assim 

desenvolvermos os trabalhos em conjuntos. 

Nesse grupo será passado mais informações e 

deliberações das lideranças regionais no nosso estado, representando bauru 

nessa reunião estava o Presidente da comissão e a Vice Presidente Drª Giovana 

Lerin. 

Bauru 20 de abril de 2022 

 

Dr Bruno Florentino de Matos OAB/SP 396.188 

Presidente da Comissão de Estágio – OAB Bauru 


