
 

PLANO DE AÇÃO 2022 
 

Comissão da Moralidade Pública 

• o que será feito? 
 
1 implementar uma pauta de participação conjunta com o OSBLU nas 

reuniões permanentes deste com a Controladoria-Geral do Município de 
Blumenau; 
 

2 realizar/organizar eventos para capacitação da comunidade em geral e 
advogados referente ao Portal da Transparência do Município de 
Blumenau; 

 
3   participar dos eventos alusivos a Semana da Transparência promovida 

pelo Município de Blumenau; 

 
• por que será feito? 

 
1 para propiciar aproximação das três entidades, visando manter um canal 

de diálogo permanente entre seus membros. 
 

2 Para esclarecer as funcionalidades do Portal da Transparência e 
incentivar a comunidade em geral consultar as informações públicas, 
observar e fiscalizar as contratações e gastos do poder público. 

 
3 Para aprimoramento dos membros da Comissão da Moralidade Pública. 

 
 

• onde será feito? 
 
1 no gabinete da Controladoria-Geral do Municípioem suas reuniões  

periódicas. 
 
2 no auditório da OAB Blumenau ou no OSBLU, a combinar. 

 
3 No prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau. 
 

 



• quando será feito? 
 
1 se possível, já a partir da reunião do mês de maio/22. 

2   em data a combinar. 

3 Em data a ser definida pela prefeitura, em observância do Decreto 
Municipal n. 8.105/2015 (na semana que inclui o dia 16 de maio de cada 
ano). 

 
• por quem será feito? 

 
1  por membros da Comissão, de forma alternada. 
 
2 por servidor(es) municipais com atuação no Portal da transparênciada 

Prefeitura de Blumenau (Controladoria-Geral do Município e Secretaria de 
Gestão Governamental) e membros da Comissão e do OSBLU. 
 

3 Membros da comissão. 

 
• como será feito? 

 
1  coma participação de membros da Comissão nas reuniões. 
 
2  Realização de evento aberto ao público, que será divulgado ao menos     
    15 dias antes,evento com duração de 2 horas, no período da noite.  
 
3  conforme programação do promotor do evento. 

 
• quanto vai custar? 

 
Sem previsão de custo 

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

 


