
 

Comissão: Meio Ambiente e Planejamento Urbano                                    

Data da Reunião:  24/03/2022 

COMUNICAÇÃO OAB 

Destacar abaixo, alguns pontos tratados na reunião supracitada, 

resumidamente. Tal conteúdo será utilizado para divulgar o resultado deste 

encontro no site e redes sociais da OAB Blumenau. 

Favor entregar este documento, ao final da reunião, para o servidor da 

Subseção.  

Apresentação dos integrantes da comissão presentes na reunião: Dra. Mayane, Dr.  

Ivan, Dr. Ricardo, Dr. Rubens e Dr. Thiago, conforme lista de presença em anexo;  

Dra. Mayane expos o que foi deliberado na primeira reunião do Conselho Municipal  

de Meio Ambiente, bem como Dr. Rodrigo, declinou sobre os temas abordados na  

reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Itajaí-açu, nos quais a Subseção de  

Blumenau tem assento; durante o ano serão realizadas visitas técnicas a Unidades  

de Conservação nos municípios de Blumenau e Pomerode, bem como produzidos  

relatórios técnicos; incluir o município de Pomerode nas ações desencadeadas pela 

Comissão; visitar órgãos ligados ao meio ambiente e o planejamento urbano como:  

ICMBio, Ministério Público estadual e federal (Meio Ambiente); IMA, PMA e  

SEMMAS a fim de sincronizar os esforços correlatos as demandas afetas a essa  

Comissão; em conjunto com a Comissão “OAB vai à escola” deliberar sobre a  

temática ambiental dentro das palestras que a Subseção faz junto a sociedade,  

como por exemplo, dias temáticos (dia da água, dias das florestas, dia do bioma  

Mata Atlântica etc.) e semana do Meio Ambiente; Reuniões hibridas para uma  

maior adesão e abrangência; produzir diagnóstico ambiental da subseção (verificar  

junto a SEMMAS a possibilidade); produção de artigos científicos afetos a temática  

da Comissão e posterior publicação em conjunto com a comissão da Revista Jurídica;   

e organização de eventos na semana do Meio Ambiente de 2022. 

 
Nome do(a) Secretário(a) Dr. Ivan Burgonovo . 

Observação: O envio da ata deve ser feito diretamente ao e-mail gabinete@oab-

bnu.org.br, oportunamente.  

 

mailto:gabinete@oab-bnu.org.br
mailto:gabinete@oab-bnu.org.br

