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grantes, no Complexo das Dele-
gacias Especializadas. Trata-se 
de uma reivindicação antiga e 
justa da categoria e ferramenta 
fundamental para que o advo-
gado desenvolva seu trabalho 
com conforto e qualidade. Na 
sala, ficará um funcionário que 
auxiliará os advogados, local 
em que ele poderá receber um 
cliente no local.  
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Delzira Menezes é eleita
secretária-geral adjunta da OAB-GO

OAB-GO inaugura sala na 
Central de Flagrantes

Leia mais...

A OAB-GO resgata mais um 
compromisso com a advocacia 
e inaugura na sexta-feira (14), a 
Sala da OAB na Central de Fla-

Com 44 votos, a conselheira Delzira Santos Menezes foi eleita a nova secretária-geral ad-
junta da OAB-GO, em eleição realizada na sala de sessões, nesta quinta-feira (13). A conse-
lheira Scheilla de Almeida Mortoza teve 27 votos. Valéria Alves dos Reis renunciou antes da 
votação. Um voto foi nulo. A eleição, em cumprimento às disposições contidas no Regula-
mento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, convocou todos os membros do Conselho 
Seccional para a eleição indireta que escolheu a substituta da advogada Simone Oliveira 
Gomes, eleita pela Chapa OAB QUE QUEREMOS, para o cargo de secretária-geral adjunta.

Leia mais...

OAB-GO abre convite 
público para empresas 
fornecedoras de contêiner

Leia mais...

A OAB-GO divulga Convite Pú-
blico 54/2016 para a aquisição de 
contêiner a ser instalado no Centro 
de Triagem do Complexo Prisional 
Odenir Guimarães. As empresas de-
vem apresentar a proposta e a docu-
mentação em envelope devidamente 
lacrado, contendo elementos de iden-
tificação da seleção pública. 
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OAB-GO divulga convite 
público a empresas 
para obra em Rio Verde

Comissão de Integração e Relacionamento 
faz a alegria de 200 crianças

A OAB-GO divulga o Convite Pú-
blico 53/2016 com o objetivo de 
contratar empresa especializada 
para execução da obra de conten-
ção emergencial do talude da Sede 
Campestre de Rio Verde, localizada 
na Rua U-05, Lote 03, Setor Univer-
sitário. As empresas interessadas 
devem apresentar a proposta e a 
documentação em envelope devida-
mente lacrado, contendo elementos 
de identificação da seleção pública.

Leia mais...

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Comissão Especial de Integração 
e Relacionamento (Ceir), promoveu na terça-feira (11) uma surpresa para 
200 crianças da Creche Josefa Gomes, no Jardim Liberdade. A data foi sau-
dada com algodão-doce, cachorro-quente, e distribuição de brinquedos. 

Leia mais...

CDPCD discute 
obrigatoriedade do 
professor de apoio 
para pessoas com 
deficiências

A Comissão dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência se reuniu na úl-
tima terça-feira com profissionais da 
área da saúde e educação na sede da 
OAB Goiás, com objetivo de debater 
sobre a necessidade e a obrigatorie-
dade da presença de um professor 
de apoio em salas de aula para pes-
soas com deficiências. “É importante 
debates dessa natureza para o ama-
durecimento dos profissionais, não 
só da educação, mas também liga-
dos ao direito”, reforça o presidente 
da CDPCD, Hebert Batista.

Leia mais...

Dia das Crianças tem 
programação especial no CEL

No Dia das Crianças, os pequenos desfrutaram de programação es-
pecial no CEL da OAB. O evento, promovido pela CASAG, com o apoio 
da OAB-GO e da diretoria do CEL, foi realizado na manhã de quarta-
feira (12) e contou com a presença de advogados e seus familiares. 

Leia mais...
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