
 
 
Ata de Reunião da Comissão OAB Cidadã da Ordem dos Advogados do Brasil 1 
– Subseção de Blumenau, realizada em 14/9/2022. Data, hora e local: Aos 14 2 
dias do mês de setembro, às 19h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil 3 
– Subseção de Blumenau, na Rua dos Advogados 180 Água Verde, na cidade 4 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Quórum: Presentes a Dra. Ana Paula 5 
Gonzaga Corrêa Ern, Coordenadora desta Comissão, o Dr. Hélio Cezar Chicato, 6 
Conselheiro Suplente desta gestão e Membro desta Comissão, e a Dra. Bruna 7 
Veber, Membro desta Comissão Ausentes justificadamente os demais membros. 8 
Registrada a presença da Vice- Presidente da Subseção Dra. Patrícia Ribas 9 
Athanázio Hruschka e do Diretor Tesoureiro Dr. Harry Ern Junior.  Convocação: 10 
Dra. Melissa Consul Carneiro Wolf, coordenadora da Comissão dos Direitos dos 11 
Animais.  Expedientes: 1) Repassadas as informações sobre o Congresso 12 
Catarinense de Direito das Famílias e Sucessões. Ordem do dia: 1) 13 
Apresentação, pela Coordenadora da Comissão, dos itens arrecadados nas 14 
campanhas de roupas e sapatos, na campanha de tampinhas plásticas em 15 
parceria com a Comissão dos Direitos dos Animais e de alimentos em parceira 16 
com a CAASC. 2) Proposições quanto ao adiamento do Evento Em busca da 17 
Cidadania em parceria com a Comissão OAB Vai à Escola para o primeiro 18 
semestre do ano de 2023; Deliberação: 1) Foi deliberado pelos presentes que 19 
os itens arrecadados na campanha de roupas e sapatos serão doados ao 20 
CEFAC (Centro Espírita Fé Amor e Caridade) que realiza importante trabalho de 21 
acolhimento de moradores de rua na cidade de Blumenau. 2) Foi deliberado 22 
pelos presentes que os itens arrecadados na campanha de alimentos em 23 
parceira com a CAASC serão entregues à ONG Amiguinho Feliz, que atende 24 
crianças de baixa renda. 3) Foi deliberado pelos presentes que o Evento Em 25 
busca da Cidadania em parceria com a Comissão OAB Vai à Escola, será 26 
realizado no primeiro semestre do ano de 2023, possivelmente na última 27 
quinzena de março ou na primeira quinzena de abril, nos moldes já antes 28 
previstos. 4) Na sequência, com a participação da protetora de animais da cidade 29 
de Blumenau e também de demais membros da Comissão dos Direitos dos 30 
Animais, foi realizada de forma conjunta entre as duas comissões, a entrega dos 31 
itens arrecadados na campanha de inverno; Franqueada à palavra aos 32 
presentes, o Dr. Hélio Cezar Chicato e a Dra. Ana Paula Gonzaga Corrêa Ern 33 
ajustaram as entregas das doações de alimentos e roupas para o dia 22/9/22, 34 
no período da manhã, a coordenadora desta Comissão fará o convite para os 35 
delegados da CAASC participarem do momento. Encerramento: Nada mais 36 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e 37 
aprovada, vai assinada por todos os membros da Comissão presentes retro 38 
nominados. Blumenau, 14 de setembro de 2022. 39 
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