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RESUMO 

O presente relatório busca apresentar as atividades desenvolvidas pela 

Comissão OAB Cidadã no decorrer do ano de 2022.  

 

PROJETOS REALIZADOS 

1 - SOS PETRÓPOLIS 

As atividades da Comissão OAB Cidadã iniciaram em fevereiro com a 

Ação SOS Petrópolis que consistiu na Arrecadação de donativos para 

as vítimas e desabrigados, moradores da cidade de Petrópolis, no 

estado do Rio de Janeiro, após as fortes chuvas que assolaram a 

região.  

Essa Ação foi desenvolvida conjuntamente com a Comissão de Direitos 

Humanos da Subseção. 

As doações foram feitas por advogados e escritórios de advocacia e 

pela comunidade de Blumenau e Pomerode. 

 

 

2 - PÁSCOA SOLIDÁRIA NOS ABRIGOS 

No mês de abril foi realizada a Ação Páscoa Solidária nos Abrigos que 

beneficiou cerca de 80 menores abrigados com a entrega de um ovo de 

páscoa e uma peça de roupa nova.   



 
Essa Ação foi desenvolvida conjuntamente com a Comissão de Direito 

de Família, Criança, Adolescente e Sucessões. 

Para custear essa campanha foram enviados ofícios pedindo patrocínio 

para alguns escritórios de advocacia e também foram recebidas 

doações de empresas e pessoas físicas.  

A campanha encerrou com a entrega dos presentes para as crianças no 

domingo de Páscoa, momento que contou com a participação da 

diretoria e das duas Comissões. 

 

 

3 - MÚSICA NOS ASILOS 

Ainda mês de abril e também no mês de junho, foi realizada a Ação 

Música nos Asilos, que oportunizar aos idosos residentes nas casas de 

repouso das duas cidades abrangidas pela Subseção, um momento de 

felicidade e de entretenimento, revivendo momentos de sua juventude 

por meio da música. 

Em abril a instituição privilegiada foi a Casa São Simeão, que fica no 

bairro Escola Agrícola, em Blumenau 

 



 
Já em junho foi a vez do Centro de Convivência Pommern Heim, em 

Pomerode. 

 

Essa Ação contou com a participação da Comissão dos Direitos da 

Pessoa Idosa. 

Essa Ação não teve nenhum custo somente o trabalho voluntário dos 

membros da Comissão e dos músicos participantes. 

 

4 - NOITE DE MASSAS - PARCERIA ROTARY FRITZ MUELLER 

No dia 21 de maio foi realizada a Noite de Massas pelo Rotary Club – 

Fritz Mueller de Blumenau. A Comissão OAB Cidadã foi parceira no 

evento que contou com grande participação da comunidade 

blumenauense. 

O objetivo do evento foi arrecadar fundos para custear diversos projetos 

em prol da comunidade. 

Essa Ação não teve nenhum custo somente o trabalho voluntário dos 

membros da Comissão e do Rotary Fritz Mueller. 

 

 



 
5 - FÉRIAS FELIZES NOS ABRIGOS 

No mês de julho foi realizada a Ação Férias Felizes nos Abrigos. Essa 

ação consistiu em levar durante uma semana, oficinas de atividades 

diferenciadas para os menores abrigados, entregar doações de livros 

novos e usados, oferecer um lanche diferenciado no abrigo dos 

adolescentes e proporcionar a eles uma conversa sobre a carreira de 

advogado com os diretores da OAB Blumenau.  

Também foi colocado à disposição das crianças alguns brinquedos 

infláveis durante um dia inteiro. 

Essa Ação foi desenvolvida conjuntamente com a Comissão de Direito 

de Família, Criança, Adolescente e Sucessões. 

O custo com o lanche e a locação dos brinquedos foi arcado com um 

saldo de caixa ainda disponível da Ação Páscoa Solidária.  

  

 

6 - ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS – PARCERIA CAASC 

Durante o período de duração da campanha de vacinação da CAASC, a 

Comissão OAB Cidadã disponibilizou caixas para recolhimentos de 

doações de alimentos. Em setembro foram entregues os itens 

arrecadados e mais algumas doações recebidas para a ONG Amiguinho 

Feliz, que fica no bairro Escola Agrícola, em Blumenau e atende mais de 

170 crianças.  

Essa Ação foi desenvolvida conjuntamente com a CAASC - Caixa de 

Assistência dos Advogados de Santa Catarina. 



 

 

 

7 - ARRECADAÇÃO DE ROUPAS E SAPATOS 

Ainda no mês de setembro foi realizada a entrega de um grande 

volume de roupas e sapatos usados que foram arrecadados pelos 

membros da Comissão OAB Cidadã. As doações foram direcionadas 

para o CEFAC – Centro Espírita Fé Amor e Caridade que realiza 

importante trabalho social voluntário com famílias carentes e moradores 

de rua da cidade de Blumenau.  

 

 

8 – PARCERIA NA ARRECADAÇÃO DE TAMPINHAS, RAÇÃO, 

AGASALHO E UTENSÍLIOS PET 

A Comissão OAB Cidadã também foi parceira da Comissão dos Direitos 

dos Animais na Campanha de Arrecadação de tampinhas, ração, 

agasalho e utensílios pet.  

A Ação objetiva arrecadar itens e auxiliar as protetoras independentes 

da cidade de Blumenau. A entrega dos itens foi realizada no mês de 

setembro. 



 

 

 

PROJETOS EM ANDAMENTO 

No momento a Comissão OAB Cidadã está auxiliando o Centro 

Acadêmico de Direito da Unisociesc com uma Ação Solidária de Natal, 

que propõe presentear os idosos de uma casa de repouso de Blumenau 

e fazer uma tarde diferenciada com visita do Papai Noel para entregar 

os presentes. 

A Comissão também está em contato com uma ONG de Blumenau para 

realizar a seleção de algumas crianças carentes para viabilizar a 

campanha de arrecadação de presentes de natal e de material escolar 

que já é tradicional nesta subseção. 

Há ainda a proposta de beneficiar os menores dos abrigos municipais 

com uma campanha intitulada Natal Solidário nos Abrigos. A proposta é 

entregar itens diversos como: livros, bolas, itens de maquiagem e 

esmaltes e também chocolates para os menores. 

A comissão OAB Cidadã está disponível para auxiliar e encampar 

projetos das demais comissões e conta com o apoio dos colegas 

Coordenadores que desejem auxiliar nas campanhas de natal e 

também de início de ano. 

 

PROJETOS ADIADOS 

A Comissão possui um projeto intitulado “Em busca da cidadania” que 

visa promover o contato das comunidades mais carentes de Blumenau 

com alguns serviços essenciais. Para realização deste projeto estamos 

trabalhando em parceria com a Comissão OAB Vai à Escola e com 

vários órgãos do município, CAASC, Sebrae, CDL e empresas que 

quiserem contribuir.  



 
Neste projeto precisaremos contar com o apoio mais algumas 

comissões como Direitos do Consumidor, Previdenciário, Tributário e do 

Trabalho, pois pretende-se oferecer mini palestras, serviços públicos e 

também direcionamentos jurídicos para encaminhar as pessoas 

carentes aos órgãos que possam lhes auxiliar nas demandas 

apresentadas. 

Esta Ação estava prevista para ser realizada no mês de novembro deste 

ano, mas razão de quantidade de trabalho necessário para sua 

viabilização foi adiada, estando prevista para ser realizada na primeira 

quinzena do mês de abril de 2023.  

 

RESULTADOS 

As ações solidárias estão permitindo uma grande aproximação da OAB 

Blumenau com a comunidade. O trabalho em parceria com a Semudes, 

com as casas de repouso e com as ONG´s tem sido bastante produtivo 

e recompensador. Esperamos poder contribuir ainda mais no ano de 

2023 com a comunidade de Blumenau e Pomerode. 
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