ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO OAB JOVEM
REALIZADA EM 30/03/2017
Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2017, virtualmente, reuniuse a Comissão OAB
JOVEM desta 15º Subseção a partir das 17 horas. A reunião foi coordenada pelo Dr.
Thiago Luiz Amério Ney Almeida, OAB/RJ nº 187.058, com a presença das integrantes
Dra. Elizabeth Cristina da Silva Ferreira de Souza, OAB/RJ 167.866 e Dra. Thalita
Barroso Crespo Maciel, OAB/RJ nº 179.921. Iniciando os trabalhos, o Coordenador
agradeceu a presença de todos, incumbindose da redação da ata desta reunião de
maneira compartilhada. Em seguida, os presentes se apresentaram e explanaram seus
objetivos e suas expectativas perante a Comissão OAB JOVEM. Retomando a palavra,
foi combinado que será elaborada convocação de participação de outros interessados
pela Dra Elizabeth para realizarem o contato com o email cuja nomeação será
condicionada a presença na reunião seguinte. A Dra Thalita Barroso Crespo Maciel se
comprometeu em buscar o regimento interno assinado a fim de disponibilizar aos
demais em via eletrônica. O Dr. Thiago se comprometeu em pesquisar junto a
comissão da OAB JOVEM da capital eventos de interesse deste público até a próxima
reunião. Fora apresentado o projeto voluntário de cidadania ativa que contou com o
apoio dos presentes, a fim de que esta comissão possa prestar apoio à estudantes do
ensino médio com noções básicas de cidadania. Consignase que a próxima reunião foi
designada para 20 de abril de 2017 às 17h, para que houvesse tempo hábil para lograr
êxito em convidar todos os integrantes. Finalizando a reunião, o Coordenador indagou
aos presentes se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra, dandose por
encerrada a reunião, às 18:29 horas, tendo sido a presente ata lavrada e aceita por
todos os presentes e após enviada para ser arquivada eletronicamente no endereço
oabjovem.macae@gmail.com.
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