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CARTA DE PORTO ALEGRE
VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER ADVOGADA

As(os) conferencistas participantes da VII Conferência Estadual da Mulher
Advogada da OAB/RS, Gestão 2022/2024, realizada nos dias 04 e 05 de agosto
de 2022, em Porto Alegre/RS, considerando as demandas oriundas dos debates
havidos no evento, que representam o anseio das advogadas gaúchas, editando
a presente CARTA nessa conferência, nos termos que seguem:

MANIFESTAM a necessidade de implementação de uma efetiva igualdade de
gênero, em obediência à Portaria nº 05/2020 do Conselho Federal da OAB, que
instituiu a paridade de gênero e raça,
REPUDIAM toda e qualquer forma de discriminação e violência contra a Mulher;
APROVAM as seguintes deliberações como demandas, visando a Valorização
da Mulher Advogada e da cidadania:
1) A importância da efetiva aplicação da Lei Maria da Penha, com o
fortalecimento da rede de proteção;
2) Providenciar fraldários e espaços de amamentação nas sedes da OAB nas
subseções e da seccional e nos prédios dos Foros e Tribunais;
3) Capacitar e incentivar as Mulheres Advogadas sobre a importância da efetiva
participação das mulheres advogadas nos órgãos de decisão da OAB, para
atingir a devida representatividade do número de inscritas, valorizando a
paridade conquistada;
4) Que a OAB/RS, através da CMA, fomente a capacitação das mulheres, a fim
de estimular, conscientizar e fortalecê-las para a participação efetiva na política;
5) Que a OAB/RS dê continuidade ao projeto OAB Vai à Escola, renovando o
convênio com o Estado e retomando as palestras nas escolas;
6) A publicação do III e-book “Elas na Advocacia”, com artigos científicos de
advogadas de toda a seccional;

Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Seccional do Rio Grande do Sul
Rua Washington Luiz, 1110 - 13º andar
90010-460 Porto Alegre – RS
Fone/Fax: 51 3287.1800 - http://www.oabrs.org.br

Porto Alegre, 05 de agosto de 2022.

MARCIA SHWANTES
Presidente da Comissão da Mulher Advogada – OAB/RS

LAURA ALBRECHT FREITAS
Relatora e secretária da Comissão da Mulher Advogada – OAB/RS

