
ATA DA SESSÃO DO COLÉGIO ACADÊMICO DA ACADEMIA
CATARINENSE DE LETRAS JURÍDICAS - ACALEJ

Aos trinta dias do mês de junho de 2021, às 19h30min, por via
remota, reuniu-se o Colégio Acadêmico da Academia Catarinense de
Letras Jurídicas - ACALEJ, com a presença dos seguintes acadêmicos:
Presidente José Isaac Pilati, Vice-Presidente Elizete Lanzoni Alves,
Diretor Executivo, Ricardo José da Rosa, Diretora Financeira, Alexandra
Candemil,Ângela Konrath,Carlos Alberto Antunes Maciel,Cesar Luiz
Pasold, Cesar Amorim Krieger, Davi do Espírito Santo, Gilberto D´Ávila
Rufino, Gilson Jacobsen, João dos Passos Martins Neto,José Rubens
Morato Leite, Marcos Leite Garcia, Maria Cláudia da Silva Antunes de
Souza,Nelson Juliano Schaefer Martins, Orlando Luiz Zanon Junior,
Paulo de Tarso Brandão, Ruy Samuel Espíndola, Umberto Grillo, Aulus
Eduardo Teixeira de Souza. Justificaram a ausência os acadêmicos
Antônio Carlos Wolkmer,  Ubaldo Cesar Balthazar,Carlos Alberto Pereira
de Castro, Júlio Cezar Ferreira de Melo e Aristides Cimadon. O
Presidente José Isaac Pilati saudou os presentes, cumprimentando de
forma especial ao confrade César Luiz Pasold, como primeiro e sempre
presidente da ACALEJ. Após os cumprimentos iniciais o Presidente
Pilati informou aos presentes que em sua gestão, esperando que assim
perdure nas próximas, as eleições acontecerão no dia da criação e as
posses no dia da instalação da ACALEJ, respectivamente em dezembro
e abril. Em seguida, o Presidente narrou as dificuldades para registro
das atas de eleições, tanto da administração passada quanto da atual.
Informou que as dificuldades estão sendo superadas, o que permitirá a
regularização junto à Caixa Econômica Federal para a necessária
movimentação bancária. A seguir foi abordado o assunto principal da
reunião, com exposição detalhada sobre o novo site da ACALEJ que
está sendo construído, sendo feito um destaque especial para as abas
que constam do esboço elaborado pelo estagiário Lucas Souza Corrêa.
Orientou-se aos acadêmicos e às acadêmicas sobre as fotos e as
biografias que comporão o site. Em continuidade ajustou-se que as
reuniões do Colégio Acadêmico acontecerão  nas últimas quartas-feiras
dos meses de agosto, outubro e novembro.Ficou em aberto,



aguardando sugestões, a intenção da realização de uma atividade
cultural, promovida pela ACALEJ. O Presidente Pilati manifestou sua
ideia de serem colhidos depoimentos dos acadêmicos, narrando a vida
pessoal e profissional. Outra ideia seria uma conversa, entre os
acadêmicos, sobre ocasiões especiais, como o aniversário do Estatuto
das Cidades. Em seguida, o Presidente passou a palavra à
Vice-Presidente Elizete Lanzoni Alves para que contasse a reação da
Dra. Helen Cristina Corrêa Sanches ao receber o ofício comunicando a
sua eleição para compor a Academia Catarinense de Letras Jurídicas,
onde ocupará a Cadeira n° 25, cujo patrono é Luiz D´Assunção Gallotti,
estando prevista sua posse para o final de julho, mês de agosto.A
confreira Elizete informou que a eleição da Helen ocorreu em 6 de junho
de 2018, porém somente agora foi possível lhe entregar o ofício, pois se
encontrava fazendo curso no exterior.  A visita foi acompanhada pela
confreira Diretora Financeira, Alexandra Candemil, e foi marcada pela
forte emoção da futura acadêmica. Ao receber a comunicação de sua
eleição, a Dra. Helen mostrou-se muito feliz e imediatamente comunicou
o fato aos seus pais, além de fazer um resumo de sua própria vida.
Ficou acertado que a posse ocorrerá de forma híbrida. Com a palavra, a
confreira Alexandra Candemil declarou-se privilegiada por ter
participado de um momento tão emocionante, destacando a humildade
e alegria da futura acadêmica que apresentou um painel sobre sua vida
profissional. Prosseguindo, a confreira Elizete apresentou requerimento
firmado pelo confrade Ruy Samuel Espíndola indicando para compor a
ACALEJ a jurista Quitéria Samanini Vieira Peres. A própria confreira
Elizete apresentou um texto sobre a magistrada Quitéria. Os requisitos
de admissibilidade foram preenchidos e demonstrados. O Presidente
submeteu o nome ao Colégio Acadêmico, recomendando a escolha.
Manifestaram-se respaldando a escolha o confrade Orlando Luiz Zanon
Júnior, ocupante da Cadeira n° 38, cujo patrono é Belisário Ramos da
Costa. Ainda fazendo uso da palavra, a confreira Elizete informou que,
por sugestão da ACALEJ, os Presidentes das Academias de Letras
Jurídicas, reunidos no Colégio de Presidentes, decidiram conferir
medalha a um jurista e a uma jurista, tendo sido escolhido para nome da
medalha o de Aristóteles Ateniense, falecido ex-integrante do Colégio
de Presidentes. Por fim, a confreira Elizete informou ter sido prorrogado
em uma semana o prazo para apresentação de artigos para composição



de obra a ser editada pelo Colégio de Presidentes, conforme edital
distribuído aos acadêmicos. Prosseguindo, a palavra foi concedida ao
Diretor Executivo Ricardo José da Rosa que reiterou o pedido para que
os acadêmicos enviem suas biografias reduzidas,  de dez linhas,
devendo constar o nome completo, a filiação, a data de nascimento (ano
opcional), estado civil, duas obras jurídicas, data de ingresso na
ACALEJ, outras informações que julgar conveniente. Foi solicitado que
a biografia seja encaminhada para o e-mail acalejsecretaria@gmail.com
A palavra foi concedida à Diretora Financeira, Alexandra Candemil, que
informou ter recebido, da gestão anterior, as contas em perfeita ordem e
com uma contabilidade eficiente. Informou que, apesar de reconhecer
os méritos do trabalho do escritório de contabilidade, negociou e obteve
uma redução dos honorários em aproximadamente 40% (quarenta por
cento). Informou, ainda, que aguarda a regularização das atas junto ao
Cartório de Títulos e Documentos para que possa transferir a conta
bancária da Caixa Econômica Federal para o SICOOB, que oferece
melhores taxas e condições de atendimento. Antes do encerramento, o
Presidente disponibilizou a palavra aos demais acadêmicos, que dela
não quiseram fazer uso. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada pelo Presidente José Isaac Pilati que reiterou os
agradecimentos pela presença dos confrades e das confreiras. Lavrei a
presente ata que vai assinada por mim, Ricardo José da Rosa, que a
secretariei e pelos demais membros presentes.
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