
 

COMISSÃO DOS DIRDITOS DA PESSOA IDOSA 

PLANO DE AÇÃO 2022 

 o que será feito? 
 
1) Visitas aos CRAS, CREAS no intuito de, havendo interesse, promover rodas de 

conversa acerca do Estatuto do Idoso.    
2) Elaborar proposta para criação de uma Instituição Pública Municipal de Longa 

Permanência para Idoso, nas modalidades de acolhimento, ou permanência 
durante o dia, modo de atender idosos sem amparo familiar, bem como suporte 
para entidade familiar carente que não possui condições de custear cuidador 
enquanto sai para trabalhar.    

3) Ainda que seja precário, buscar informação acerca do número de pessoas da 
comunidade idosa em Blumenau; 

4) Um evento, café colonial, para o dia 01 de outubro, DIA INTERNACIONAL DA 
PESSOA IDOSA, direcionado para o advogado idoso;  

5) Reunião com a Defensoria Pública. 
6) Visitas às Instituições de Longa Permanência para Idosos.,  

 por que será feito? 

1) Oportunizar, às respectivas comunidades que atendem, conhecimentos, 
informações, orientações acerca do Estatuto do Idoso, mediante palestra, roda 
de conversa, conforme for mais proveitoso para as mesmas.  

2) Sensibilizar o Poder Público para a causa. 
3) Para melhor instruir as ações desta Comissão. 
4) Congregar os colegas idosos, de Blumenau e de Pomerode, que estejam afastados 

da atividade jurídica. 
5) Para conhecimento acerca das demandas do público idoso junto ao órgão, bem 

como dos procedimentos para o atendimento e encaminhamento. 
6) No intuito de, caso enfrentem dificuldades para observar aspectos de ordem 

burocrática e legal, propor orientações bem como sugestões para a superação 
das mesmas, caso estas estejam no âmbito das atribuições desta Comissão.  

 onde será feito? 

1) Nos respectivos locais. 
2) Em Blumenau.  
3) Junto ao poder público municipal, IBGE, e outros órgãos que atuem no 

atendimento ao idoso de Blumenau e Pomerode. 
4) Em estabelecimento entre Blumenau e Pomerode. 
5) Nas dependências da Defensoria Pública. 
6) Em instituições que acolham idosos em caráter permanente. 



 quando será feito? 

1) Cronograma a ser definido após o levantamento das existentes. 
2) Este projeto, por sua grandiosidade, será elaborado a médio e longo prazo, 

considerando que demanda busca de assessorias técnicas.  
3) Imediatamente. 
4) Pretende-se seja na data comemorativa. 
5) Tão logo seja possível o agendamento. 
6) Cronograma a ser elaborado mediante posse da relação das respectivas 

instituições, ou casas asilares, com o respectivo endereço e telefone.  

 por quem será feito? 

Todos as atividades serão realizadas pelos integrantes desta Comissão, observando o 
consenso quanto a disponibilidade de dia e horário dos mesmos. Também há o 
propósito de integração de atividades afins, com outras Comissões desta Subseção.  

 como será feito? 

1) Preferencialmente mediante rodas de conversa acerca do Estatuto do Idoso, ou 
outra forma que for sugerida.    

2) Elaboração e um projeto mediante estudos iniciais por esta Comissão em 
reuniões, ordinárias e extraordinárias. 

3) Pesquisas junto às Prefeituras, site do IBGE, e outras fontes que se mostrem 
confiáveis. 

4) Levantamento junto a Subseção.  
5) Contato telefônico, do Coordenador desta Comissão com a Defensoria Pública, 

para agendar dia e horário da visita. 
6) Contato telefônico do Coordenador desta Comissão, com os gestores das 

respectivas instituições, para agendar dia e horário para a visita.  
 

 quanto vai custar? 
 
1) Às expensas desta Comissão.    
2) Pretende-se seja sem custos, contando com colaboradores que adiram à causa. 
3) Às expensas desta Comissão.    
4) Depende do levantamento do número de pessoas, do preço do café para a data 

do evento.   
5) Sem custas. 
6) Às expensas desta Comissão.    

Observação: A Comissão tem como proposito aperfeiçoar este plano à medida que seja 
percebido a possibilidade de melhorias.  

Enviar por e-mail para gabinete@oab-bnu.org.br  
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