
 

PLANO DE AÇÃO 2022 

COMISSÃO OAB CIDADÃ 

• o que será feito? 

1 – Ação SOS Petrópolis; 

2 – Páscoa Solidária nos Abrigos; 

3 – Música nos Asilos; 

4 – Evento Noite de Massas do Rotary Club Fritz Mueller de Blumenau; 

5 – Férias Felizes (Abrigos); 

6 – Natal Solidário nos Abrigos; 

7 – Ação Social em parceria com os municípios de Blumenau e Pomerode 

(Pendente de Aprovação pelos membros da Comissão);  

• por que será feito? 

Será feito para beneficiar pessoas em situação de 

vulnerabilidade/necessidade e/ou abandono, dando efetividade ao papel 

social da OAB Blumenau e desta Comissão; 

• onde será feito? 

A ação SOS Petrópolis, já concluída, foi realizada no âmbito da Subseção 

da OAB Blumenau e Pomerode; 

As ações da Páscoa Solidária, Férias Felizes e Natal Solidário serão 

desenvolvidas nos Abrigos de Blumenau e Pomerode; 

A ação Música nos Asilos, será desenvolvida em alguns Asilos de 

Blumenau e Pomerode; 

O Evento Noite de Massas do Rotary Club Fritz Mueller será desenvolvido 

na sede da OAB Blumenau; 



Ação Social em parceria com os municípios ainda não possui local 

estabelecido, todavia, deverá ocorrer em comunidades carentes de 

Blumenau e Pomerode; 

• quando será feito? 

Ação SOS Petrópolis - JÁ CONCLUÍDA; 

Páscoa Solidária nos Abrigos – MÊS DE ABRIL (Páscoa será dia 17/4); 

Música nos Asilos – UMA VISITA PARA UM ASILO DE BLUMENAU OU 

POMERODE NO INTERVALO DE CADA DOIS MESES. INÍCIO EM ABRIL, 

JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO (dependendo da disponibilidade de 

agenda do grupo de músicos e participantes da Comissão, poderá ser 

incluída uma data no mês de DEZEMBRO); 

Evento Noite de Massas do Rotary Club Fritz Mueller de Blumenau SERÁ 

REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO; 

Férias Felizes (Abrigos) – MÊS DE JULHO; 

Natal Solidário nos Abrigos – MÊS DE DEZEMBRO;  

Ação Social em parceria com os municípios ainda não está estabelecida, 

portanto ainda não possui data definida; 

• por quem será feito? 

Membros da Comissão OAB Cidadã, Convidados e Membros de outras 

Comissões com as quais se estabeleçam parcerias; 

Nosso objetivo é estabelecer uma parceria com a Comissão do Ensino 

Jurídico para realizar os “aulões” preparatórios para o exame da OAB, 

cujo objetivo é arrecadar doações para as crianças dos abrigos; 

Consideramos convidar outras Comissões da OAB Blumenau para 

acompanharem a Ação Música nos Asilos;  

No tocante à Ação Social a ser desenvolvida em parceria com as 

Prefeituras Municipais de Blumenau e Pomerode, far-se-á contato com os 

Coordenadores das diversas Comissões temáticas da OAB Blumenau 

para que participem das ações desenvolvidas junto às comunidades 

carentes;  



• como será feito? 

Ação SOS Petrópolis: por meio de arrecadação de doações realizadas 

por Advogados, Escritórios e Empresas; 

Páscoa Solidária nos Abrigos: aquisição e arrecadação de chocolates e 

roupas de inverno para distribuição aos menores acolhidos nos abrigos 

de Blumenau em parceria com entidades de classe da região; 

Música nos Asilos: realização de uma tarde com música para os idosos 

dos Asilos de Blumenau e Pomerode; Pretendemos adquirir e/ou 

arrecadar produtos e materiais de higiene pessoal para serem doados aos 

Asilos na mesma oportunidade; 

Evento Noite de Massas do Rotary Club Fritz Mueller de Blumenau: 

consiste na realização de um jantar, que realizar-se-á na sede da OAB 

Blumenau, no salão social, em que serão servidos pratos italianos; A 

arrecadação, após serem deduzidas as despesas, será revertida em prol 

da Comissão OAB Cidadã, visando custear os projetos Férias Felizes e 

Natal Solidário a serem realizados nos Abrigos;  

Férias Felizes (Abrigos): aquisição e arrecadação de brinquedos e 

roupas para distribuição aos menores acolhidos nos abrigos de Blumenau;  

Natal Solidário nos Abrigos: aquisição e arrecadação de brinquedos e 

chocolates para distribuição aos menores acolhidos nos abrigos de 

Blumenau e Pomerode; 

Ação Social em parceria com os municípios de Blumenau e 

Pomerode: a ideia geral desta ação é levar conhecimento sobre os 

direitos dos cidadãos às comunidades carentes, realizando orientações 

jurídicas para diversas situações como: emissão de documentos, 

orientação acerca da importância da regularização de guarda e alimentos 

de menores, regularização de débitos com o fisco municipal, busca por 

direitos consumeristas, etc.; (Não serão concedidas consultas gratuitas, 

somente orientações) 

• quanto vai custar? 

Para custear as ações solidárias dos Abrigos e dos Asilos sem onerar a 

Subseção da OAB Blumenau, foram projetadas algumas possibilidades: 

Para a Ação Páscoa Solidária, a ideia é firmar uma parceria com 

entidades e instituições do Município e, por meio da emissão de ofícios, 



conseguir arrecadar Ovos de Chocolate e roupas de inverno para serem 

doadas aos adolescentes e crianças abrigados; 

Outra fonte de recursos que se projeta será o valor oriundo de 

arrecadação com o Evento Noite de Massas do Rotary Club Fritz 

Mueller de Blumenau, que será realizado na sede da subseção em 

parceria com a Comissão OAB Cidadã, cujo valor global, após dedução 

das despesas, será disponibilizado para esta Comissão e pretende-se 

utilizar para o custeio da aquisição de roupas, brinquedos e chocolates 

para as ações dos abrigos e materiais de higiene para serem doados aos 

Asilos nas visitas do projeto Música nos Asilos; 

Uma terceira possibilidade para arrecadação de fundos seria o 

estabelecimento de uma parceria com a Comissão do Ensino Jurídico, 

para a realização de eventos preparatórios (Aulão) para as duas provas 

objetivas da OAB que ainda ocorrerão no ano de 2022 (uma prova será 

no dia 3 de julho e a outra no dia 30 de outubro), cuja inscrição seria a 

doação de um brinquedo novo e o pagamento de um valor simbólico; 

Nestes “Aulões”, os professores convidados seriam docentes da região 

de Blumenau. Colegas membros do conselho e/ou coordenadores de 

comissão também poderiam ministrar algumas matérias. Os professores 

convidados precisariam aceitar participar de maneira voluntária ou 

recebendo um valor simbólico. Como as provas da OAB serão nos dias 3 

de julho e 30 de outubro os “Aulões” poderiam ocorrer sempre no sábado 

do final de semana que antecede a prova e as doações arrecadadas no 

“Aulão” de Julho seria entregue no decorrer daquele mês, privilegiando o 

projeto Férias Felizes e as arrecadações de outubro seriam entregues no 

projeto Natal Solidário nos Abrigos; 

As ações aqui sugeridas não excluem a possibilidade de inclusão de 

outros projetos que possam ser realizados por esta Comissão no 

decorrer do ano. 

Na primeira reunião da Comissão, realizada no dia 16 de março, foi 

aprovado pelo grupo que eventual Ação de arrecadação de ração ou 

medicamentos a ser realizada pela Comissão dos Direitos dos Animais, 

será apoiada por esta Comissão. 

 

Blumenau, 31 de março de 2022. 

 

Comissão OAB Cidadã 


