
                               Desafios da Coordenação das Comissões  

 

No mês de novembro de 2018, os advogados e advogadas da Subseção OAB/RJ-

Leopoldina confirmaram democraticamente nas urnas a vitória e um segundo mandato 

à Dra. Talita Menezes à frente desta importante Subseção, demonstrando a confiança 

em um projeto de qualificação e prestação de serviços em prol da advocacia local, 

iniciado em janeiro de 2016.  

Nos últimos três anos, na primeira gestão da Dra. Talita Menezes e sua diretoria, o 

responsável pela coordenação das Comissões foi o Dr. Alexandre Relvas que 

brilhantemente foi adequando e ajudando nas informações dos limites e atribuições 

de cada Comissão criada. 

Neste novo mandato, tive a honrosa surpresa de ser convidado pela Dra. Talita 

Menezes a assumir a missão de Coordenar as Comissões, dando continuidade a um 

trabalho iniciado pelo meu antecessor e o desafio de projetar as comissões para um 

trabalho de exteriorização da Subseção para a sociedade local.  

Teremos um grande desafio pela frente, mas o trabalho já se iniciou, com muitas ideias 

e iniciativas em andamento, tais como o estreitamento da Subseção com as 

dificuldades e problemas locais, sendo este um dos objetivos da diretoria atuando em 

parceria com as escolas públicas e privadas, associações de moradores, associações 

comerciais, etc.  

Adiantando alguns projetos, ocorrerá o concurso de redação com o tema: “Ser 

sustentável e a sustentabilidade”, idealizado pela Comissão de Direito Ambiental com 

a participação de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas da 

Região, outro projeto será o da Comissão de Direito do Consumidor, que promoverá 

um grande encontro com a participação das Associações Comerciais, Magistrados, 

Defensoria Pública, advogados e advogadas e, principalmente, os consumidores da 

região para discutirmos a importância da prevenção e o respeito nas relações de 

consumo entre os fornecedores e consumidores, bem como um consumo responsável, 

e, por fim, mas não menos importante, haverá também o evento da Comissão de 

Direito Previdenciário com um amplo debate com a sociedade local sobre a Reforma 

da Previdência com a finalidade de informar a população sobre as alterações e seus 

impactos.  

Ressalta-se que os projetos apresentados é fio desse novelo de muito trabalho que 

essa diretoria acredita e impulsiona com o intuito de cada vez mais melhorar a 

atividade profissional dos advogados e advogadas, além de buscar uma Sociedade mais 

justa, fraterna e consciente de seus direitos e deveres.   
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Coordenador das Comissões 

 


