
 
 
Ata de Reunião da Comissão de Direito Família, Criança, Adolescente e Sucessão – 1 
Subseção de Blumenau, realizada em 21.06.2022. Data, hora e local: Blumenau/SC, 2 
às 19h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Blumenau, na 3 
Rua dos Advogados 180 Água Verde, na cidade de Blumenau, Estado de Santa 4 
Catarina. Presentes além de mim, Flávia Luisa Nardelli, a Sra. Romana Reinert Censi, 5 
coordenadora adjunta da Comissão de Direito Família, Criança, Adolescente e 6 
Sucessão, e os Srs. ******, membros da Comissão de Direito Família, Criança, 7 
Adolescente e Sucessão. Quorum: ***, conforme lista de presenças. Ordem do dia: 8 
1) Livro Comissão da Família: Debate relacionado a elaboração do livro que será 9 
lançado no evento de setembro. Estabelecido novo prazo para admissão do artigo – 10 
30/07. Foi criado um grupo no whatsapp para orientações e dúvidas. 2) Evento 11 
Direito das Famílias, Adolescente, Criança e Sucessão: evento confirmado para 12 
setembro. O Município de Blumenau confirmou apoio e arcará com o custo do teatro 13 
e também patrocínio de uma banda no happy hour após o evento; os convidados 14 
serão presenteados com passeio de city tour (ônibus turístico). Quanto aos 15 
patrocinadores foi informado que alguns já foram contatados e que foi definido um 16 
espaço específico no teatro para eles; destacou-se a importância de buscar mais 17 
patrocínio. Em relação a definição dos palestrantes: a seccional fará o filtro para 18 
enviar o convite. 3) Conversa com a psicóloga Maria Julia Z. Hering: a profissional 19 
explanou sobre o seu trabalho e competências; esclareceu dúvidas e trouxe 20 
questões relevantes para reflexão. 4) Confraternização da comissão: após a 21 
conversa com a psicóloga a reunião encerrou-se com um jantar de confraternização. 22 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta 23 
ata que após lida e aprovada, vai assinada. ................. É cópia fiel e autêntica extraída 24 
à folha nº 01 do Livro 01 de Atas de Comissões da OAB Blumenau. Blumenau, 21 de 25 
junho de 2022. 26 


