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INFORMATIVO
Cerimônia de descerramento 

da placa da Gestão 2019/2021

Em noite festiva, a Subseção OAB Balneário Camboriú, realiza a 
solenidade de descerramento da placa alusiva à Gestão 2019/2021, 
além da foto do ex-presidente, Dr. Shames André Pietro de Oliveira.
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A OAB, assim como a vida de 
cada um de nós é feita de ciclos, de 
pessoas, de emoções e de atitudes.

No último dia 17 de junho, 
tivemos a celebração e a solenidade 
que marcaram a passagem de 
alguns ciclos na nossa instituição.

Celebramos naquela opor-
tunidade um momento histórico, 
não somente por ser o descer-
ramento de uma placa e de uma 
foto, mas por ser talvez o momento 
de colocar na história o nome das 
pessoas que passaram pela mais 
difícil gestão dessa subseção.

A caminhada dessa subseção 
nos anos de 2019 a 2021, não foi 
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Palavra da Presidente
fácil: no primeiro ano, a obra da 
sede não possibilitou usufruir do 
espaço no seu todo, sendo que as 
reuniões de diretoria e de comissões 
eram realizadas em escritórios ou 
outras entidades.

Até que a sede finalmente 
ficou pronta, linda e todos estavam 
ansiosos para utilizar.

Mas a sensação de que tudo 
voltaria ao “normal”, não ocorreu da 
maneira que se imaginava, pois 
nunca se teve um “normal” tão 
diferente, um normal virtual, dentro 
de suas casas, depois dentro de seus 
escritórios, longe dos corredores do 
fórum e da nossa amada sede: 
estava se vivendo uma pandemia 
mundial.

Passou-se então a viver o dito 
“novo normal”, aproximando virtu-
almente e afastando pessoalmente 
e a gestão da OAB teve que se 
desdobrar e aprender como gerir a 
instituição num mundo assim.

E é por isso que essa gestão 
ficará sim para a história da sub-
seção de Balneário Camboriú, mo-

tivo pelo qual a atual gestão pa-
rabeniza e oferece esse editorial à 
GESTÃO 2019-2021, ao seu presi-
dente, diretores, conselheiros, 
presidentes de comissões e todos os 
demais envolvidos que tiveram que 
aprender a lidar com essa pandemia 
e fizeram isso de maneira exemplar.

O sistema OAB, através de 
seus gestores é vencedor! Esses 
gestores, de maneira valente e 
resiliente, findaram um mandato 
difícil e de cabeça erguida.

Um agradecimento especial 
ao ex-presidente Dr. Shames, que, 
independentemente da força das 
ondas, não largou o leme e se 
manteve firme na condução do 
nosso navio!

Estamos agora num novo 
tempo, um novo ciclo, com novas 
pessoas. Que possamos, juntos, 
fazer o nosso melhor e deixar nosso 
nome na história da Subseção de 
Balneário Camboriú.

Emanuelle M. O. Carnevalli 
Presidente da Subseção da OAB/BC
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Valorização da classe e defesa das prerrogativas!
Importante vitória pra Advocacia em Balneário Camboriú!
Em decorrência da atuação ativa do Conselho e Diretoria da Subseção 

OAB/BC, junto ao Executivo e Legislativo do Município, foi publicada no dia 13 
de julho de 2022 a Lei Municipal nº 4652/2022, que dispensa a autenticação 
de peças e reconhecimento de firma em procuração particular em toda as 
esferas da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Agora o(a) advogado(a) devidamente constituído(a) poderá 
apresentar procuração particular e declarar sob sua fé a autenticidade de 
documentos em todos os processos administrativos. 

Balneário Camboriú se torna uma dentre poucas cidades no Estado 
que reconhece e respeita as prerrogativas da Advocacia.

Que sirva de exemplo para que outros municípios catarinenses sigam 
neste caminho que beneficia a sociedade quando devidamente 
representada.
Confira a íntegra da Lei:

A CAASC junto com suas delegacias, continua como sua 
meta de trabalho de ampliar, qualificar e priorizar medidas de 
saúde para a advocacia.

No mês de junho tivemos o desafio 21 Dias pela saúde 
mental, onde foram disponibilizadas consultas de psicoterapias 
on-line e gratuitas, também foram lançados diariamente 21 
desafios  como: beber bastante água, fazer exercícios, meditar, 
ler livros ou assistir um filme, alimentar-se bem, ouvir música e 
muitas outras pequenas mudanças com o objetivo de grandes 
benefícios para a saúde mental da advocacia. Foi um sucesso, 
advogados(as) aceitaram os desafios e postaram em suas redes 
sociais.

E as novidades da CAASC não pararam por aí, para o mês 
de julho, pensando nos filhos(as) de advogados(as) será 
realizada a Colônia de Férias, a criançada contará com 
brincadeiras, oficinas criativas, pinturas, parque e muito mais, 
garantindo férias criativas ao mesmo tempo trazendo 
tranquilidade para os pais que estão trabalhando. 

Sempre pensando na advocacia, foi realizada uma Festa 

de Integração, entre várias delegacias da região, que 
promoveram um encontro diferente para os advogados(as) 
dançarem e se divertirem. 

Junto com a OAB BC, também tivemos a tão famosa 
Festa dos Amigos, onde todo ano na semana de aniversário da 
cidade, são montadas tendas na Beira-Mar, reunindo Amigos da 
Advocacia, com muita música e muita diversão.

E os nossos Jovens Advogados, além de receber suas 
credenciais, continuam recebendo como apoio da CAASC, seu 
primeiro certificado digital, onde por meio dele, advogados e 
advogadas podem iniciar a carreira, peticionando seus 
primeiros processos judiciais, sem a necessidade de locomoção.

A grande novidade são os diversos novos par-
ceiros/conveniados como Yoga, consultoria de moda e estilo, 
academia, espaços terapêuticos e holísticos, clínicas de estética, 
pizzarias e muito mais. 

Para ficar por dentro de todas essas novidades nos siga 
no instagram @caascbc.
Bruna de Moraes Santos | Delegada CAASC/BC (47) 99669-0205

Destaques da delegacia CAASC Balneário Camboriú
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O olhar da Comissão de Marketing e Publicidade da OAB/BC 
sobre o Marketing Jurídico: o que a advocacia precisa considerar
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Nos meses de junho e julho a Diretoria da Subseção 
teve a honra de realizar a tradicional solenidade de entrega de 
credenciais para os novos advogados e advogadas que agora 
abrilhantam os quadros da OAB Balneário Camboriú!
Confira que são os mais novos Doutores:
 Abedi Santos Silva Junior
 Amanda Christina Monteiro Osório Rinaldi
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Depois de uma pausa de 2 anos, um dos 
eventos mais tradicionais de Balneário Camboriú 
voltou a ocorrer no dia 16 de julho de 2022: a Festa 
dos Amigos, evento que comemora a passagem do 
aniversário do Município.

Dentre os cerca de 100 grupos, estavam lá 
os “Amigos da Ordem”, da OAB Balneário Camboriú. 
Ao todo, mais de 200 advogados passaram pela 
nossa tenda, garantindo um dia de muita diversão, 
congregação, boa música, gastronomia e amizades!

O evento, em sua retomada, foi consi-
derado um verdadeiro sucesso pela organização!

Entregas de credenciais

Amigos da ordem! 

 Andreia Nass
 Fernanda Zucchetto Gomes 
 Mariana Lorusso do Carmo Pavan
 Maximiliano Luis Macchi

Desejamos-lhes carreiras profícuas e gratificantes, 
sempre pautadas nos preceitos éticos, democráticos e 
constitucionais!
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ODONTOLOGIA

AVANÇADA• Implantes e Próteses dentárias • Lentes de Porcelana • Facetas em Resina • Alinhadores (Invisalign) • Harmonização Facial

Advogados de
Balneário Camboriú e Itajaí

Somos parceiros da OAB 

Agende sua avaliação conosco

(47) 99708-7711

www.ceoclinica.com.br - @ceoclinica

No dia 28 de junho foi realizada, na sede da Subseção OAB 
Balneário Camboriú, a solenidade de descerramento da placa 
alusiva à Gestão 2019/2021, além da foto do ex-presidente, Dr. 
Shames André Pietro de Oliveira.

A placa traz a nominata dos integrantes da Diretoria e do 
Conselho da Subseção na gestão passada.

Dentre diversas lideranças, estiveram presentes na 
cerimônia a atual Diretoria da OAB Balneário Camboriú, presidida 
pela Dra. Emanuelle Carnevalli, além do presidente da CAASC, Dr. 
Juliano Mandelli Moreira, da Delegada da CAASC, Dra. Bruna de 

Cerimônia de descerramento 
da placa da gestão 2019/2021

Morais, e dos Conselheiros Estaduais, Dr. Rafael Pierozan, Dra. 
Patrícia Nicodemus e o próprio Dr. Shames.

Os discursos da noite tiveram tom de homenagem aos 
membros da gestão anterior, marcada por ocorrer em tempos de 
exceção, ocasionados pela pandemia do coronavírus.

As falas reconheceram o valoroso trabalho desenvolvido 
durante o período, que forneceu o suporte necessário para que a 
Advocacia seguisse realizando seu importante papel social.

F o i  u m a  b e l í s s i m a  n o i t e  d e  h o m e n a g e n s  e 
confraternização! 
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No dia 13 de agosto de 
2022, a partir das 12h, a OAB/BC 
e a CAASC realizarão a tradicional 
Festa da Advocacia de Balneário 
Camboriú, comemoração que 
integra o calendário de eventos 
da Subseção no mês da Advo-
cacia.

O evento acontecerá no 
Restaurante Sabores do Mar da 
Praia de Laranjeiras, com a ani-
mação do grupo "Parcerias do 
Samba" e da banda "Mr. McFly". 
O menu da festa conta com 2 
tipos de Paella, além de saladas e 
sobremesas. E para acompanhar, 
teremos Open Bar de Chopp!

E para que os papais e 
mamães possam celebrar essa 
data com tranquilidade, dis-
ponibilizaremos Espaço Kids 
completo com o acompanha-

Festa da Advocacia 2022

Celebrando o mês em que se comemorou o Dia das 
Mães, a OAB/BC realizou, no último dia de maio, um delicioso 
café que reuniu a Diretoria e as mães advogadas que integram os 
quadros de nossa Subseção.

Dia das mães Advogadas!
Essa foi uma excelente oportunidade, para ouvir os 

principais anseios e demandas das mães advogadas.
O evento contou com a participação de mais de 60 mães 

advogadas e foi um sucesso!

mento de monitoras para fazer a diversão da 
criançada!

Os ingressos estão disponíveis para 

venda na sede da Subseção OAB/BC. Garanta o 
seu o quanto antes, pois os números são 
limitados!
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