
 
 
Ata de Reunião da Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do 1 
Brasil – Subseção de Blumenau, realizada em 30 de setembro de 2022, às 16h00, 2 
de forma online.  3 
 4 
Data, hora e local: 30/09/2022, às 16h00 de forma online. Quorum: Presentes o 5 
Coordenador da Comissão, Filipe Starke, e Camila Katrin Kuppas Costa. Ordem do 6 
dia: 1) Ficou decidido que as reuniões da comissão passarão a ocorrer na última 7 
quinta-feira do mês, a partir do meio-dia, em restaurantes, de forma itinerante, de 8 
maneira que facilite a agenda dos participantes e atraia a participação de novos 9 
membros; 2) A próxima reunião ocorrerá no Restaurante Ame, localizado na R. Mal. 10 
Deodoro, 555 - Velha, Blumenau – SC, no dia 27/10/2022, do meio-dia às 13h30; 11 
3) Ficou decidido que a Comissão irá elaborar cartilha com os principais temas a 12 
respeito de mediação e arbitragem, de forma que essa cartilha possa circular para 13 
os advogados por e-mail, pelas redes sociais e ser adaptada para vídeo, sendo que 14 
os temas específicos serão discutidos no grupo de Whatsapp da Comissão de 15 
Mediação e Arbitragem. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 16 
lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. 17 
 18 

Blumenau, 30 de setembro de 2022. 19 
 20 

 21 
FILIPE STARKE 22 

OAB/SC 42.872-B 23 
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