
 

PLANO DE AÇÃO 2023 

Comissão de Direito Condominial 
 
Sem prejuízo da continuidade dos itens do Plano de Ação do ano de 2022 
(com exceção do item 4), propomos de forma provisória as seguintes ideias. 
 
1. o que será feito? 
Nova edição da Cartilha Condominial.  
 
1.1. por que será feito? 
Necessidade de atualizar e incrementar a primeira versão, de modo a 
proporcionar um material de fácil acesso à comunidade, sobre os principais 
temas de Direito Condominial. 
 
1.2. onde será feito? 
Blumenau/SC. 
 
1.3. quando será feito? 
A partir de abril/2023.  
 
1.4. por quem será feito? 
Pelos membros da Comissão. 
 
1.5. como será feito? 
Reuniões específicas para trabalho na nova redação. 
 
1.6. quanto vai custar?  
Sem previsão de custo. 
 
 
 
 
 
 



2. o que será feito? 
Realização de Palestra Sobre Temas Condominiais.  
 
2.1. por que será feito? 
Trazer ao estudo e debate temas polêmicos do Direito Condominial, 
relacionadas com PMSC e Corpo de Bombeiros.  
 
2.2. onde será feito? 
Auditório da Subseção da OAB - Blumenau/SC. 
 
2.3. quando será feito? 
Planejamento para realização da palestra em agosto/setembro.  
 
2.4. por quem será feito? 
Participação dos membros da Comissão de Direito Condominial. 
 
2.5. como será feito? 
Realização de evento aberto ao público em geral, com coffee break, que 
será divulgado nas mídias sociais, pelo menos, com 60 dias de 
antecedência. Contaremos com a presença de entidades (SECOVI, CRA, 
entre outros). Evento com duração de 2 horas, no período noturno, e 
exposição das principais novidades jurídicas no Direito Condominial e Civil. 
 
2.6. quanto vai custar?  
Será custeado integralmente por patrocinadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. o que será feito? 
Estudos para Proposição de Leis Condominiais. 
 
3.1. por que será feito? 
Há diversos temas de altíssimo interesse municipal, que implicam em 
situações condominiais que podem ser legisladas pela Câmara Municipal.  
 
Em alguns casos, houve o arquivamento de Projetos de Lei que merecem 
nova tentativa, diante da sua inegável importância. 
 
Blumenau ultrapassou a marca de 2 mil condomínios 
residenciais/comerciais, razão pela qual os Projetos de Lei que tiveram 
sucesso em outros Municípios do país e se aplicam à nossa cidade, devem 
ser levados ao conhecimento dos Vereadores, seja para prevenir desastres 
ou para proteger o cidadão e seus direitos. 
 
3.2. onde será feito? 
Blumenau/SC. 
 
3.3. quando será feito? 
Iniciaremos os debates em abril/2023.  
 
3.4. por quem será feito? 
Membros da Comissão de Direito Condominial em conjunto com a 
Diretoria, e posteriormente, convite aos vereadores. 
 
3.5. como será feito? 
A Comissão traçará as ideias de Projeto de Lei, encaminhará para 
conhecimento da Diretoria. Será requisitada uma reunião com a Diretoria, 
de modo que havendo aprovação prévia, enviará ofício à Câmara de 
Vereadores, a fim de obter interesse de algum vereador na empreitada 
legislativa. 
 
3.6. quanto vai custar?  
Sem previsão de custo. 

 
 
 
 
 



4. o que será feito? 
Propor a realização de Palestras Conjuntas com outras Comissões que 
possuam ligação com o Direito Condominial, a exemplo das Comissões de 
LGPD, Trabalhista, Ambiental, Consumidor, entre outras.  
 
4.1. por que será feito? 
Consegue-se em um único evento compilar diversos temas jurídicos, 
trazendo riqueza de conhecimento de interdisciplinaridade jurídica. 
 
4.2. onde será feito? 
Na Subseção. 
 
4.3. quando será feito? 
Acreditamos que seja um importante evento para o mês da advocacia. 
 
4.4. por quem será feito? 
Membros das Comissões. 
 
4.5. como será feito? 
Os coordenadores interessados em participar organizarão junto aos seus 
membros temas para debate que tenham afinidade entre si, resultando 
assim no engajamento conjunto das comissões na realização do evento e 
na interdisciplinaridade jurídica. 
 
4.6. quanto vai custar? 
Sem previsão de custo. 
 
 
 

 
Felipe Fava Ferrarezi 

Coordenador da Comissão de Direito Condominial 
 


