
 

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO OAB JOVEM  
REALIZADA EM 22/06/2017 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho de 2017 reuniram-se a Comissão OAB                
JOVEM desta 15º Subseção a partir das 18:45 horas. A reunião foi coordenada pelo Dr.               
Thiago Luiz Amério Ney Almeida, OAB/RJ nº 187.058, com a presença da integrante             
Dra. Elizabeth Cristina da Silva Ferreira de Souza e da participante Dra Luiane Oliveira              
Silva de Castro,OAB/RJ nº 211.418. Iniciando os trabalhos, o Coordenador agradeceu           
a presença de todos, incumbindo-se da redação da ata desta reunião de maneira             
compartilhada. Em seguida, os presentes requereram tomadas de providências pela          
Presidência da 15º Subseção para efetivar a nomeação da Dra Luiane Oliveira Silva de              
Castro, OAB/RJ nº 211.418 para a presente comissão. A Dra Luiane Oliveira Silva de              
Castro,OAB/RJ nº 211.418 se compromete em entrar em contato com o Dr. Tomás             
Ribas, presidente da Comissão da OAB/JOVEM da Seccional do RJ para viabilizar uma             
palestra de tema livre em uma das quintas-feiras do mês de agosto (mês do              
advogado), dia 03, 10, 17, 24, 31. A integrante Dra Elizabeth Cristina irá viabilziar a               
reserva do auditório e a possibilidade de ressarcimento dos custos de deslocamento do             
palestrante. O Coordenador Dr. Thiago Amério se comprometeu em viabilizar um           
espaço no sítio da OAB-Macaé para a Comissão OAB-JOVEM de modo a divulgar as              
atas e o regimento interno. Os presentes abordaram a questão da falta de participação              
dos demais integrantes desta comissão, de modo que se assim permanecer as            
providências cabíveis serão tomadas. Consigna-se que a próxima reunião foi          
designada para 27 de Julho de 2017 às 18h, por Skype ou presencialmente em local a                
definir. Finalizando a reunião, o Coordenador indagou aos presentes se mais alguém            
gostaria de fazer uso da palavra, dando-se por encerrada a reunião, às 19:30 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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