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ATA DE ANÁLISE DE DADOS DO 1° TRIMESTRE DE 2021. 

 
Dia 06 de Maio de 2021, reuniram-se, às 9:30hs, os Diretores representante 

da 21° Subseção de Bauru, e as colaboradoras representantes do SGQ para 
execução da Reunião de Análise de Dados relativa ao 1° Trimestre de 2021. 
 
1. Avaliação e Análise dos Indicadores de Desempenho da Subseção e 

contribuição no Painel do Presidente e Diretores Secional. 

 
1.1. INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 
Meta: 89 
Resultado:100 
Média das Subseções de mesmo Porte (grande): 79 
 
Em nossas reuniões analisamos todas as sugestões das pesquisas de 
satisfação, isso nos ajudou a superar a meta estipulada. Assim conseguimos 
atender o pedido dos colegas de classe, modificando as condições físicas da 
sala, dando mais conforto e privacidade para cada um executar suas funções 
diárias em salas. Buscamos uma melhoria continua, e trabalhamos para atender 
as observações registradas nas pesquisas de satisfação do cliente. 
 
1.2. TEMPO DE ESPERA 
 
Meta: 96 
Resultado:100 
Média das Subseções de mesmo Porte (grande):81 
 
Buscamos satisfazer às necessidades dos Inscritos e das demais Partes 
Interessadas relevantes, garantindo a qualidade dos serviços, e assegurando a 
sua satisfação crescente. Respeitando os decretos Estaduais e Municipais, os 
atendimentos estão online, sendo assim disponibilizamos e-mails diretos dos 
departamentos da Subseção e WhatsApp para facilitar o contato com os 
Advogados. Trabalhando junto em equipe estamos atendendo todos que direto 
ou indiretamente precisam do nosso trabalho. Assim atingimos a meta 
estipulada.  
 
1.3. ATENDIMENTO PESSOAL 
 
Meta: 98 
Resultado:100 
Média das outras Subseções de mesmo porte (grande): 80 
 
Visamos a melhoria continua com os colaboradores desta Subseção, buscando 
o feedback dos Advogados e Cidadãos que são atendidos por nossos 
colaboradores, conseguimos ver onde há a necessidade de melhoria. 
Informando as atualizações internas do sistema Intranet para o conhecimento 
das atividades diárias. Solicitamos sempre a prestação de serviço de nossos 
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colaboradores com agilidade, clareza e educação, sendo assim atingimos nosso 
resultado no quesito atendimento pessoal.   
 

1.4. EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS: 

Meta: 86 
Resultado: 100 
Média das outras Subseções de mesmo porte (grande): 79 
 
A Subseção atingiu a meta estipulada para este trimestre, visamos sempre a 

melhoria continua para atender as necessidades dos colegas de Classe, para 

obtermos um melhor ambiente. 

 

1.5. ATUAÇÃO DAS COMISSÕES 
 
Meta:91 
Resultado: 100 
Média das outras Subseções de mesmo porte (grande): 77 
 
No dia 05/03/2021, realizamos o drive thru da MULHER ADVOGADA, foi um 
sucesso, tivemos a participação de mais de 150 veículos. Mesmo sendo uma 
festa a distância muitas Mulheres participaram do evento e contribuíram com 
produtos de higiene pessoal. A comissões da MULHER ADVOGADA da OAB-
Bauru fez a doação para a entidade CASA DA MULHER. 
Nos dias 13 à 16 de Abril realizamos a campanha de vacinação solidária, em 
parceria com a CAASP/OAB Bauru. Foi arrecadado a quantidade de mais de 400 
quilos de alimentos, 06 cestas básicas, e mais de 150 produtos de higiene 
pessoal. Essa doação será destinada para duas entidades, Igreja Cristã 
Renovada do Jardim Vitória – Projeto Social hahaha e FANECO – Voluntários 
em Ação.  
                   
1.6. EVENTOS PROMOVIDOS 
 
Meta: 87 
Resultado: 100 
Média das outras Subseções de mesmo Porte (grande): 77 
 
Com relação ao atendimento pessoal, a Subseção contribuiu positivamente para 
o indicador da Secional, atingindo o resultado. 8,55 No resultado geral da 
satisfação dos clientes, a subseção atingiu o resultado de 10,87.  Nosso 
resultado geral ficou em 100 % de satisfação. 
 
Neste momento de PANDEMIA - COVID-19 pelo qual ainda seguimos com as 
atividades presenciais suspensas desde a data 23/03/2020 seguindo os decretos 
Municipais e Estaduais, mesmo assim nossas comissões estão realizando 
normalmente as reuniões ordinárias, cursos, seminários, debates e a solenidade 
de entrega de carteira e brochura,  
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por meio virtual. A qual o resultado está surpreendente, muitas participações e 
troca de experiências com o “novo normal”. Estamos nos adaptando com as 
atividades. Dentro do trimestre foi disponibilizado para os colaboradores um 
treinamento “Inclusão das Pesquisas no formulário Google Forms ITO.QUALI 
002” o mesmo será aplicado a partir deste trimestre.  
 
2. Manifestações, sugestões, elogios, críticas e reclamações registradas 

nas Pesquisas de Satisfação do Cliente. 

 
Neste trimestre, nossas pesquisas coletadas não obtvemos comentários. Nossa missão 
é mantermos a melhoria continua e o aperfeiçoando diário em nossa Subseção, para 
proporcionar aos Advogados e cidadãos um ambiente de agradavél para execução do 
trabalho diário.   
 

3. Avaliação e Análise da Planilha do Serviços de Cópias e Planilha de 

Atendimento 

 
Por razão da PANDEMIA COVID 19 todos os fóruns locais estão fechados. 
Sendo assim não tivemos o preenchimento da Planilha de Cópia dentro do 1° 
trimestre de 2021, Casa da Advocacia, quanto dos pontos de atendimentos 
localizados nas Salas do Fórum Cível, Justiça Federal, Fórum Trabalhista, 
Fórum da Família, Vara de Execução Criminal e a nas Comarcas Piratininga e 
Duartina.  
 
4. Última atualização do PAT – Plano Anual de Treinamentos, em vigor e 

qual a necessidade de capacitação aos Funcionários. 

 
Treinamento da Colaboradora Thamires Regiane de Souza Branco  
Principais atividades do SGQ. 
 
Treinamento da Colaboradora Livia Maiara dos Santos  
Principais atividades do SGQ. 
 
Treinamento da Colaboradora Laís Zuim Oliveira e Thamires Regiane de Souza 
Branco 
Inclusão das Pesquisas no formulário Google Forms ITO.QUALI 002 
 

5. Planejamento de ações, abordando riscos e oportunidades; 

 

5.1 - Análise do Registro das Partes Interessadas e do Contexto 

(PRO.QUALI 016). 

 

Não houve o preenchimento da parte interessada e do contexto dentro do 
trimestre.  
 

5.2 - Descrição da análise do tratamento dos risco e oportunidades 

(PRO.QUALI 014);  
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Em atenção ao momento que estamos passando de Pandemia, a Subseção segue 

todas as Orientações da OMS para prevenção da COVID-19, 

disponibilizando alcool em gel e medidor de temperatura na entrada da 

Subseção.  

Dentro do trimestre realizamos a troca do telhado do auditório. De acordo com o 
preenchimento do formulário GUT o resultado foi, = > 29 considerado baixo risco.  
 

5.3 - Plano de Redução de recursos / custos; 

 

Visando uma forma sustentável, para reduzirmos o consumo de folhas na 
Subseção, adotamos a pratica da digitalização dos documentos que são 
enviados via correio a Secional, sendo que o mesmo fica arquivado no 
computador da secretaria n° 02.  
Essa 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-se 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. Avaliação do resultado das Pesquisas de Satisfação das Palestras 

realizadas na Subseção. 

Nossas palestras e reuniões estão sendo realizadas virtualmente. Neste 
trimestre não colhemos pesquisa de satisfação.  
Sempre obtendo um feedback dos participantes para proporcionarmos um 
evento de qualidade e com temas de interesse. De maneira geral, identificamos 
forte satisfação nos resultados obtidos nesse último trimestre. 
 
7. Análise do resultado da Autoavaliação (no período de aplicação) e 

melhorias contínua; 

Dentro do trimestre foi aplicação a autoavaliação. Com data de envio em 15 de 
Maio de 2021. 
Foi entrevistada as colaboradoras:  Kaine Cirino Alves, Ana Paula Oliveira 
Tavares Balbino, Nathalia Camila Faustino Ribeiro da Silva e Thamires 
Regiane de Souza Branco. Todas demonstraram conhecimento e facilidade no 
acesso ao sistema intranet.  
 

8. Aplicação de Racap (Relatório de Ações Corretivas e ou Preventivas); 

Não houve ocorrências dentro do trimestre. 
 

9. Fornecedores de Itens Críticos.  
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Com a implantação do sistema - plataforma LECON, é possível identificar as 

informações dos fornecedores, possibilitados a execução dos serviços com 

empresas que trabalham dentro das legalidades fiscais.  

 

10. Outros Assuntos.  

Para auxiliar a população a 21° Subseção OAB Bauru disponibilizou um Telefone 

e whatssap de plantão de Segunda a Sexta das 8h às 18h e Sábado e Domingo 

das 8h ao 12h, para nomeação de Advogados, tendo em vista o aumento na 

procura em casos de mandado de segurança. Este serviço é realizado pela 

defensoria pública. Por motivo da Pandemia o atendimento online da defensoria 

pública dificultou o acesso da população carente, que não tem telefone 

computador e internet para realizar a triagem, após agendamento virtual. Nos 

casos de urgência contamos com um grupo de 20 advogados voluntários e 

anônimos que estão prestando serviço gratuito (pro bono) de atendimento para 

amparo nestes casos de urgência. Sendo assim o órgão foi cobrado em 

audiência pública conforme matéria abaixo publicada no Jornal da Cidade em 

20/03/2020.  

“Segundo Marcia Negrisoli Fernandez Polettini, presidente da OAB Bauru, o 

cidadão mais carente tem dificuldade de fazer o atendimento remoto. "A 

Defensoria poderia criar uma canal de atendimento presencial, ao menos para 

casos urgentes e excepcionais, onde levem em conta o risco de morte de familiar 

do munícipe que não tenha acesso ao atendimento remoto", destaca a 

presidente da entidade.  

Os atendimentos da Defensoria Pública em Bauru despencaram desde abril de 

2020, quando o órgão, essencial à Justiça, passou para os atendimentos 

remotos durante o Plano São Paulo. O impacto mais sentido foi no âmbito da 

Saúde, onde a queda foi acima de 50%. O fato foi cobrado em audiência pública 

na Câmara Municipal e a OAB Bauru também se manifestou sobre o caso. 

De acordo com a Comissão da Saúde do Legislativo, presidida pelo vereador 

Eduardo Borgo (PSL), a Defensoria Pública de Bauru atendeu, na área da 

Saúde, em 2020, 250 ações. Em 2019, foram 584 e em 2018 foram 554 ações, 
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períodos anteriores à pandemia. São ações nas quais o pedido é específico para 

vagas de internações. Os dados foram obtidos por meio de petição ao Ministério 

Público 

"Eles estão ferindo os direitos humanos ao negar o atendimento presencial. Pelo 

Artigo 134 da Constituição, eles devem zelar pelos direitos humanos. Essa é a 

função da Defensoria. A Comissão cobra a Defensoria para que atenda a 

população de forma presencial na fase vermelha", comenta o vereador. 

Podem ser beneficiários da Defensoria quem ganha até três salários mínimos. 

INTERMEDIAÇÃO: Marcia Negrisoli acrescenta que a OAB realizou, desde o dia 

17 de fevereiro deste ano, 196 intermediações da população junto à Defensoria 

Pública, conseguindo 12 casos de internação. Um destes episódios, segundo 

ela, foi de uma pessoa que solicitava urgência de leito para o pai que estava 

internado no Posto Avançado Covid-19 (PAC) com 80% dos pulmões 

comprometidos e saturação em queda. A vaga foi na Beneficência Portuguesa”. 
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Participantes: 
 
 
 
Márcia Regina Negrisoli F. Polettini       __________________________ 
                Presidenta 
 
 
Adilson Elias de Oliveira Sartorello        __________________________ 
                  Vice – Presidente  
 
 
Alisson Caridi                                        __________________________ 
                    Tesoureiro  
 
 
Bruno P. Guedes  de Azevedo               __________________________                         
   Secretário Adjunto  
 
 
Ednise de Carvalho Rodrigues              __________________________   
            Secretária Geral  

 

Laís Zuim de Oliveira                             __________________________ 

        Representante - SGQ 

 

Thamires Regiane de S. Branco             __________________________ 
           Representante 
           Auxiliar - SGQ 
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