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ATA DE REUNIÃOANÁLISE DE DADOS 1º TRIMESTRE 2022. 
 
Aos 29 de Julho 2022, realizamos a 1ª reunião de assuntos relacionados ao SGQ 
na Casa da Advocacia às 10h, para levantamento de pontos estratégicos de 
melhorias desta Subseção 1º trimestre de 2022: 

 
Presentes:  
 

Márcia Regina Negrisoli F. Polettini, Adilson Elias de Oliveira Sartorello, 
KeitySymone dos Santos Silva Abreu, Roberta Beatriz Nascimento, Thiago 
Munaro Garcia, Laís Zuim de Oliveira, Thamires Regiane de Souza Branco. 

 
Ausente: 

 

0. Itens pendentes da Ata de Reunião do 4º Trimestre de 2021: 
 

Não há pendencias anteriores.  
 
1. Avaliação e análise dos indicadores de desempenho das Subseções 

(Painel de Bordo) e contribuição no Painel do Presidente e Diretores 
Secional 

 
 

"Devido a mudança na agenda do representante, a aplicação da Pesquisa de 

satisfação do Cliente passa a ser semestral, devendo ser aplicada no período de 

01/05 a 30/05. Desta forma, não há resultado a serem tratados neste 1º 

trimestre." 

 

2. Competência e Aprimoramento 

 

No dia 5 de março reuniram – se na Casa da Advocacia os Diretores e 

colaboradores da OAB Bauru para apresentação da nova Diretoria gestão 

2022/2024. Aos colaboradores foram apresentadas a política da gestão e a 

maneira de trabalho no decorrer do ano, o valor e a importância de cada 

colaborador para dia a dia da instituição, frisou bastante a empatia e o 

trabalho em equipe, as competências e aprimoramento das funções 

realizadas por cada colaborador.  

Compareceu também o Psicólogo Rosenberg de Sousa nos passou um vídeo 

motivacional e falou sobre a importância do trabalho em equipe e o 

reconhecimento individual de cada colaborador.   

Dentro do trimestre recebemos o relatório da auditoria interna o qual nos 

apontou um resultado positivo e a recomendação da revisão da planilha GUT. 
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3. Descrição e análise do tratamento dos riscos e oportunidades 

(PRO.QUALI 014) 

 

Riscos identificados Consequências dos riscos 

Ações para controlar a 

consequência dos 

riscos 

Correspondências 
enviadas para seccional 
São Paulo. 

Tendo em vista o descumprimento do 
prazo o Advogado solicitante abriu 
uma reclamação na ouvidoria da 
Seccional SP relatando o ocorrido. 
E em contato com a Subseção 
cobrou a liberação do mesmo. 
E nos relatou o descontentamento 
com a entidade de classe.  
 

Acompanha as 

correspondências 

enviadas para Seccional 

SP, e quando ocorrer o 

descumprimento dos 

prazos entramos em 

contato com o 

departamento 

correspondente para 

maiores informações.   

 

Oportunidades de 

melhoria 

Efeitos desejáveis da 

oportunidade 

Ações para alcançar os 

efeitos da oportunidade 

 

Acompanhar o 

recebimento do malote e 

estar sempre em contato 

com o departamento 

trabalhando junto, 

Subseção e Seccional.  

 

Ser cumprido os prazos para 

que não aja reclamações na 

Seccional e para nós da 

Subseção.  

Acompanhar as alterações dos 

procedimentos para que na 

conferência dos documentos 

apresentados não fique nada 

pendente ao enviarmos para a 

Seccional.  

 

4.  Análise crítica (descrição da tabela): 

 

Dentro do trimestre não analisamos riscos. 

 

5. Necessidades de recursos e ações para sustentabilidade 

 

Visando uma forma sustentável para redução do consumo de folhas na 
Subseção, adotamos a prática da digitalização dos documentos que são 
enviados via correio a Seccional, que ficam arquivados no computador da 
secretaria n° 06.  
Esta prática pode trazer inúmeros benefícios para a Subseção, além da redução 
do uso de papel. Outra maneira de evitar o desperdício, é reutilizar os papéis, 
tornando-os blocos de anotações, folhas de rascunho, listas para anotações, 
divulgação de palestras e eventos e tantas outras utilidades. Caso os 
documentos sejam importantes e sigilosos, realizamos o descarte imediato, 
lembre-se: essa ação está diretamente ligada ao cuidado com o meio ambiente, 
tornando a Subseção mais responsável ecologicamente. 
 

6. Situação das ações corretivas registradas nos RAC 

 

Não houve RAC dentro do trimestre. 
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E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião e eu, Laís Zuim Oliveira 
elaborei a presente Ata que segue assinada por todos os participantes e o ciente 
daqueles que não participaram.  
 

Participantes: 

 
 
Márcia Regina Negrisoli F. Polettini       __________________________ 

                                                                     Presidenta 

 

 

Adilson Elias de Oliveira Sartorello        __________________________ 

                Vice – Presidente 

 

 

Roberta Beatriz Nascimento                  __________________________ 

                    Tesoureira 

 

 

Thiago Munaro Garcia                           __________________________                         

                                                    Secretário Adjunto  

 

 

KeitySymone dos Santos Silva Abreu  __________________________    

                                                                            Secretária Geral 

 

 

Laís Zuim de Oliveira                             __________________________ 

       Representante - SGQ 

 

 

Thamires Regiane de S. Branco             __________________________ 

          Representante 

           Auxiliar - SGQ 
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