
 

PLANOS DE AÇÃO COMISSÃO FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE E 
SUCESSÃO (2023) 

 

Campanha arrecadação de material escolar  

 O que será feito? Arrecadação de material escolar  
 Por que será feito? Para ajudar uma instituição de ensino carente  
 Onde será feito? ONG de contraturno a definir 
 Quando será feito? Primeira, segunda e terceira semana de março  
 Por quem será feito? Comissão de Direito de Família, Criança, Adolescente e 

Sucessões 
 Como será feito? Arrecadação de kits de material escolar junto aos membros da 

comissão, junto as demais comissões e parceiros para aquisição  
 Quanto vai custar? Evento será custeado através dos advogados e de parceria 

sociedade civil. 

 

Expedição de ofício para agendamento de reunião junto as Varas da Família, 
Infância e respectivas Promotorias de Justiça da Comarca de Blumenau e 
aproximação por meio de plano de ação 

 O que será feito? Num primeiro momento realizar a apresentação e aproximação 
da comissão junto as Varas de Família, Infância e respectivas Promotorias de 
Justiça, e num segundo momento criar uma maior aproximação com plano de ação 
visando auxiliar nas demandas reprimidas, construindo melhorias junto com o 
judiciário 

 Onde será feito? Fórum da Comarca de Blumenau  
 Quando será feito? Durante o ano 2023/2024  
 Por quem será feito? Comissão Família, Criança, Adolescente e Sucessão 
 Como será feito? Expedição de ofício e agendamento de reuniões 
 Quanto vai custar? Sem custo 

 

Expedição de ofício para agendamento de reunião junto aos Tabelionatos de Notas 
da Comarca de Blumenau e aproximação junto a estas serventias da justiça 

 O que será feito?  
- aproximação com a comissão de direito notarial 
- expedição de ofício para agendar reunião 
- identificação dos procedimentos relacionados a área de família e sucessão 
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