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Blumenau
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BLUMENAU – Uma OAB focada na
gestão eficiente, incentivando a participação ativa da mulher e contribuindo para a
união de todos os advogados. É com esse discurso que a chapa 101 lançou a
candidatura para a diretoria da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
de Blumenau para o triênio 2019-2021 na semana passada.
O evento contou também com a participação da chapa 81, que concorre para a
diretoria estadual da entidade e tem como candidato à presidência o advogado Rafael
Horn.
A diretoria da chapa em Blumenau é formada pelos advogados Aurélio Miguel Bowens
da Silva (presidente), Sabrina Knihs de Medeiros (vice-presidente), Maria de
Fátima Domeneghetti (secretária geral), Felipe Bragantino (secretário adjunto) e Luiz
Fernando Cunha (tesoureiro). “Temos que inovar, pensar diferente, trazer novas
ideias. E estamos juntos com Blumenau para fazer esta transformação chegar até aqui
também, uma vez que nossa classe de advogados é altamente qualificada na cidade”,
disse Rafael Horn em seu discurso.
Outros 54 advogados integram ainda a chapa 101 como conselheiros titulares e
suplentes, sendo que a metade é composta por mulheres. Aur destacou que a
composição é inédita na cidade. Até então, nunca houve uma chapa com quantidade
igualitária.
“O que queremos para Blumenau é renovação, trazer novos advogados para a OAB, e
a inclusão a inclusão das advogadas, prova disso é a composição da nossa chapa”,
comentou.
As eleições da OAB ocorrem no dia 28 de novembro, das 9h às 17, na sede da
OAB Blumeanu. A votação definirá a nova diretoria da subseção, assim como da
seccional Santa Catarina.

Saiba mais sobre os candidatos:
Presidente: Aurélio Miguel Bowens da Silva
– OAB/SC 17.667
– Graduado em Direito pela FURB
– Pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas
– Conselheiro estadual da OAB/SC – gestão 2016 – 2018
– Conselheiro estadual da Comissão de Direito Empresarial da OAB/SC
– Sócio do escritório Aurélio Miguel & Novais Advogados Associados
Vice-presidente: Sabrina Knihs de Medeiros
– OAB/SC 25.806
– Graduada em Direito pela FURB.
– Pós-graduada em Inovações do Direito Civil e seus Instrumentos de Tutela com
Habilitação para o Magistério Superior pela Universidade Anhanguera.
– Associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM
– Sócia do escritório Angelito Barbieri Advogados, no qual coordena a área de Seguros
e atua também na área de Família e Sucessões.
Secretária geral: Maria de Fátima Domeneghetti
– OAB/SC 12.034
– Graduada em Direito pela Univali
– Especialista em Direito Previdenciário pela Fundação Arthur Thomas.
– Pós-graduada em Direito Tributário pela Fundação José Arthur Boiteux.
– Pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral.
– Sócia do escritório Domeneghetti Advogados Associados
Secretário adjunto: Felipe Bragantino
– OAB/SC 8.966
– Graduado em Direito pela FURB
– Especializado em Direito Processual Civil
– Mestrado em Desenvolvimento Regional
– Professor universitário da Furb de 2002 a 2018
– Delegado adjunto da CAASC em Blumenau no triênio 2001/2003
– Suplente no Conselho Municipal da OAB no triênio 2004/2006
– Sócio do escritório Bragantino & Associados

Tesoureiro: Luiz Fernando Cunha
– OAB/SC 15.654
– Graduado em Direito pela FURB
– Pós-graduando em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário
– Conselheiro Estadual da OAB/SC – gestão 2016 – 2018
– Sócio do escritório Debastiani, Lima, Soares e Cunha

