
 
 

Ata de Reunião da Comissão OAB Cidadã da Ordem dos Advogados do Brasil – 1 
Subseção de Blumenau, realizada em 9/11/2022. Data, hora e local: Aos 9 dias do 2 
mês de setembro, às 19h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção 3 
de Blumenau, na Rua dos Advogados 180 Água Verde, na cidade de Blumenau, 4 
Estado de Santa Catarina. Quórum: Presentes a Dra. Ana Paula Gonzaga Corrêa Ern, 5 
Coordenadora desta Comissão, o Dr. Hélio Cezar Chicato, Conselheiro Suplente desta 6 
gestão e Membro desta Comissão, e a Dra. Luize Fernanda Buerguer, Membro desta 7 
Comissão. Ausentes justificadamente os demais membros. Registrada a presença 8 
do Diretor Tesoureiro Dr. Harry Ern Junior.  Convocação: Sem convocações.  9 
Expedientes: 1) Repassadas as informações sobre a confraternização natalina da 10 
Subseção que será realizada no dia 25/11/2022. 2) Compartilhado o pedido de 11 
participação desta Comissão no Pedágio do Sítio Dona Lúcia que realizar-se-á no dia 12 
17/12/2022, que foi repassado pela Comissão dos Direitos dos Animais. Ordem do 13 
dia: 1) Apresentação, pela Coordenadora da Comissão, das informações 14 
compartilhadas no II Colégio de Presidentes das Comissões desta Subseção e das 15 
participações nas reuniões da Comissão OAB Cidadã Estadual. 2) Apresentação do 16 
Projeto "Adote um Vovô" do Centro Acadêmico de Direito da Unisociesc que solicitou 17 
o auxílio desta Comissão. 3) Foi apresentado, pela Dra. Luize, o saldo positivo do 18 
Evento noite Massas do Rotary Fritz Mueller realizado em parceria com essa 19 
Comissão no mês de Maio. 4)Foram debatidas propostas para ações de Natal nos 20 
Abrigos Municipais e em uma ONG da cidade 5) Proposições sobre retomar o Evento 21 
Em busca da Cidadania para realização em uma escola da rede pública em parceria 22 
com várias Comissões e órgãos/entidades, no mês de abril do ano de 2023; 23 
Deliberação: 1) Foi aprovada a participação do grupo no Pedágio do Sítio Dona Lúcia 24 
juntamente com a Comissão dos Direitos dos Animais; 2) Foi deliberado pelos 25 
presentes que o grupo irá apoiar o projeto "Adote um Vovô" auxiliando com a 26 
disponibilização das salas da OAB e também da sede para receber os presentes dos 27 
idosos adotados, auxiliar na divulgação e o grupo também participará do momento 28 
da entrega que ocorrerá no dia 18/12 às 14h30min na Casa de Repouso Menino 29 
Jesus. Deliberou-se ainda que a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa será 30 
chamada para auxiliar com esta ação. 3) Concluiu-se que a Ação de Natal nos abrigos 31 
municipais irá abarcar somente os abrigos dos adolescentes (meninos e meninas) e 32 
que será agendada uma visita na ONG São Roque para viabilizar o desenvolvimento 33 
de uma ação de arrecadação de material escolar, brinquedo e roupa para 15 ou 20 34 
crianças carentes atendidas pela instituição. 4) Foi deliberado pelos presentes que 35 
o Evento Em busca da Cidadania voltará a ser realizado em uma escola da rede 36 
pública de Blumenau para que melhor atenda à finalidade proposta no projeto, 37 
ficando ajustado que será realizado preferencialmente no dia 29 de abril, das 9h às 38 
16h em uma escola municipal situada em região carente da cidade de Blumenau. 5) 39 
Acordou-se ainda que o evento em parceria com a Comissão OAB Vai à Escola, que 40 
planeja levar os menores e seus familiares para a Sede da OAB continuará contando 41 
com o apoio deste grupo, nos moldes já antes previstos. Encerramento: Nada mais 42 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e 43 
aprovada, vai assinada por todos os membros da Comissão presentes retro 44 
nominados. Blumenau, 9 de novembro de 2022. 45 

Luize B
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