
 
 
Ata de Reunião da Comissão de Direito da Família, Criança, Adolescente e Sucessão 1 
– Subseção de Blumenau, realizada em 19.07.2022. Data, hora e local: 2 
Blumenau/SC, às 19h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de 3 
Blumenau, na Rua dos Advogados 180 Água Verde, na cidade de Blumenau, Estado 4 
de Santa Catarina. Presentes além de mim, Flávia Luisa Nardelli, a Sra. Nircéia 5 
Regina Lopes, coordenadora da Comissão de Direito da Família, Criança, 6 
Adolescente e Sucessão, e os Srs. ******, membros da Comissão de Direito 7 
Família, Criança, Adolescente e Sucessão. Quorum: ***, conforme lista de 8 
presenças. Ordem do dia: 1) Evento Direito das Famílias, Adolescente, Criança e 9 
Sucessão: a subseção já definiu os palestrantes convidados e na próxima semana 10 
os convites serão enviados para os palestrantes convidados. Reforçou-se a 11 
importância de buscar patrocínio e apoiadores. 2) Projeto Férias nos Abrigos – 12 
palavra dada à coordenadora da Comissão OAB Cidadã: a Dra. Ana relembrou a ação 13 
que será realizada com as crianças e adolescentes nos dias 27,28 e 29 de julho nos 14 
abrigos e solicitou apoio (voluntários) no dia 28 para a realização de oficinas (leitura, 15 
teatro, dança, pintura/desenho etc.). 3) Conversa com a conselheira tutelar Rosa 16 
Maria Lemos: a conselheira relatou alguns desafios enfrentados como a precária 17 
condição das instalações do abrigo dos meninos e pediu apoio da comissão na busca 18 
por soluções. Uma das medidas sugeridas foi encaminhar o relatório de inspeção do 19 
abrigo confeccionado pelo conselho tutelar para a comissão. E, após a comissão se 20 
inteirar do contexto, marcar uma conversa com a Secretaria Municipal de 21 
Desenvolvimento Social (SEMUDES) para entender a situação e discutir possíveis 22 
soluções. Outra situação relatada foi de crianças que são alocadas em escolas muito 23 
distantes do domicílio e, por isso, estão expostas a um risco maior no deslocamento 24 
ou não frequentam a escola. A conselheira comprometeu-se em mapear a situação, 25 
considerando o número de crianças, local de residência e escola e encaminhar o 26 
relatório para a comissão. Sugeriu-se conversar com os vereadores do município 27 
sobre esses desafios. Ainda, a conselheira comentou sobre o projeto família 28 
acolhedora e propôs uma parceria com a comissão para divulgar informações a fim 29 
de incentivar a adesão ao projeto. 4) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 30 
encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. 31 
................. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 01 do Livro 01 de Atas de 32 
Comissões da OAB Blumenau. Blumenau, 19 de julho de 2022. 33 


