
 
 
Ata de Reunião da Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados 1 
do Brasil – Subseção de Blumenau, realizada em 24 de junho de 2022, às 8h30, 2 
no Centro de Inovação de Blumenau (CIB).  3 
 4 
Data, hora e local: 24/06/2022, às 8h30, no CIB. Quorum: Presentes o Coordenador 5 
da Comissão, Filipe Starke, e os seguintes membros:  Welinton Dittrich Ender e 6 
Camila Katrin Kuppas Costa. Ordem do dia: 1) Primeiramente o Coordenador 7 
apresentou aos demais membros sobre a sua participação na reunião da Diretoria 8 
da OAB/SC, Subseção de Blumenau, realizada no dia 15/06/2022, em que ocorreu 9 
a apresentação do Plano de Ação da Comissão; 2) Em seguida, dando continuidade 10 
ao Plano de Ação, discutiu-se sobre os principais detalhes do evento a ser organizado 11 
pela Comissão e realizado no dia 25/08/2022, no Centro de Inovação de Blumenau. 12 
Ficou definido que o evento irá ocorrer no formato de mesa redonda a partir das 13 
17h30 até às 19h00. Das 19h00 às 20h00 haverá confraternização entre os 14 
presentes. O público alvo será: advogados, empresários e câmaras de mediação e 15 
arbitragem. O nome do evento será: “Arbitragem: solução inovadora”. Os principais 16 
temais serão: i) o que é arbitragem; e ii) investimentos vs. benefícios. Ficou definida 17 
uma frase de chamada para o evento: “Conheça a arbitragem: um método ágil, 18 
eficiente e seguro para lidar com os conflitos nos negócios”. A Comissão já conta 19 
com o apoio do CIB e do Café Offcina para a realização do evento. As inscrições serão 20 
livres. Ficamos de definir, através de discussão no grupo da Comissão no Whatsapp, 21 
quem serão os participantes. Encerramento: Ficou definida a data da próxima 22 
reunião para o dia 29 de julho de 2022, às 8h30, na sede da OAB de Blumenau, 23 
tendo como principal pauta o evento a ser realizado. Nada mais havendo a tratar, foi 24 
encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. 25 
 26 

Blumenau, 24 de junho de 2022. 27 
 28 
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FILIPE STARKE 30 

OAB/SC 42.872-B 31 
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