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A Câmara Municipal de Vitória da Conquista 
manifesta seu Aplauso à OAB - Subseção Vitó-
ria da Conquista na pessoa do seu presidente 
Sr Ronaldo Soares, pela projeto A OAB vai à 
Escola. 

O projeto intitulado como "A OAB vai à Escola" faz parte da estrutura or-
• ganizacional da OAB Subseção de Vitória da Conquista, sendo independente a 

qualquer comissão, vinculado apenas à direção da subseção e às disposições 
do presente regimento interno. 

O referido projeto tem como objetivo: fazer visitas em escolas com pa-
lestras e seminários feitos por advogados e advogadas, envolvendo os alunos 
em temas jurídicos esclarecendo direitos e deveres, demostrando assim, os 
ideais de cidadania, respeito, educação e direitos fundamentais. Divulgar a im-
portância do conhecimento das leis que regem nossa pátria e a importância da 
Constituição vigente, abordando temas complexos do cotidiano de maneira ob-
jetiva, esclarecendo dúvidas gerais e jurídicas. 

Os principais temas abordados pelo respectivo projeto são proteção dos 
direitos da mulher, direito da criança e do adolescente, do idoso, do deficiente, 
patrimônio público, constituição, cidadania no trânsito, drogas, igualdade racial, 
combate a homofobia. cyberbullying, meio ambiente e direitos humanos, violên-
cia doméstica, abuso, atos infracionais, suicídio, dificuldades em casa e na es-
cola e a importância na valorização da educação e do professor, bem como 
uma explanação sobre a profissão do advogado e outras áreas do direito. 

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 20/05/2019. 
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