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RESUMO 

O presente relatório busca apresentar as atividades desenvolvidas 

pela Comissão OAB Cidadã na Ação Páscoa Solidária, 

desenvolvida conjuntamente com a Comissão de Direito de Família, 

Criança, Adolescente e Sucessões. 

 

OBJETIVOS 

Oportunizar aos menores acolhidos a comemoração da festividade 

oriunda da Páscoa, degustando o tradicional chocolate e recebendo 

uma peça nova de roupa de inverno, em um momento de 

acolhimento e alegria. 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme a atualização mais atual fornecida pela Secretaria da 

Assistência Social do Município, são 72 menores acolhidos, entre 

bebês, crianças e adolescentes, distribuídos entre os 3 abrigos 

municipais de Blumenau, podendo haver variação desse número em 

razão de novos acolhimentos.  

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

A campanha iniciou em 31 de 

março com a apresentação do 

Projeto para a Diretoria da OAB 

Blumenau e a sua imediata 

aprovação.  



 
Foi enviado pedido de auxílio para a Câmara de Dirigentes Lojistas 

– CDL de Blumenau, que em razão do pouco tempo existente até a 

entrega dos itens, infelizmente não conseguiu colaborar, todavia, 

colocou-se à disposição para auxiliar em outras ações. 

Passada essa etapa, iniciou-se o pedido de auxílio que foi 

direcionado para alguns escritórios de advocacia.  

Em contato com a Coordenadora da Comissão de Direito de 

Família, Criança, Adolescente e Sucessões, Dra. Nircéia Regina 

Lopes, estabeleceu-se uma parceria entre as duas Comissões para 

arrecadação e finalização da ação.  

Deste modo, no dia 8 de abril, também foram encaminhados ofícios 

para algumas empresas requisitando auxílio. 

Com a adesão dos escritórios e das empresas passou-se para a 

etapa de confecção dos orçamentos e início da aquisição dos itens 

que seriam doados.   

Em 11 de abril, foi realizada a compra dos 

80 ovos de chocolate. 

 

 

Na data de 12 de abril, estabeleceu-se contato com uma malharia 

de Blumenau, solicitando apoio para a ação em forma de desconto 

para a aquisição das roupas de inverno.  

Com a adesão da empresa ao pedido efetuado, no dia 14 de abril 

foi realizada a compra das roupas novas de inverno para todos os 

menores abrigados no município de Blumenau.  



 

 

 

Após a aquisição das roupas foi realizada a separação por abrigo, 

foram feitas as embalagens de presentes, a catalogação pelos 

nomes das crianças e a preparação para a entrega.  

 

A campanha encerrou no dia 17 

de abril, domingo de Páscoa 

com a entrega dos itens 

pessoalmente para todos os 

menores acolhidos, cujo 

movimento iniciou às 8h30min da 

manhã no Abrigo das Crianças, às 

9h no Abrigo dos Meninos, tendo 

finalizado por volta das 10h no 

Abrigo das Meninas. 

 

Este momento contou com a 

participação do Presidente da 

OAB Blumenau, Dr. Rodrigo 

Eduardo Soethe, da Dra. 

Adriane Gratsch Thiem, 

Secretária Geral da OAB 

Blumenau, do Dr. Harry Ern 

Junior, Tesoureiro da OAB 

Blumenau, Dr. Hélio C. 

Chicatto, Conselheiro 

Suplente e membro da 

Comissão OAB Cidadã, do Dr. 



 
José Carlos Hostins, membro da Comissão de Direito de Família, 

Criança, Adolescente e Sucessões, além das coordenadoras das 

duas Comissões idealizadoras da Ação. 

 

 

RESULTADOS 

A ação solidária contou com efetiva participação dos Advogados e 

dos Escritórios de Advocacia, bem como de algumas empresas 

requisitadas. 

Foi possível beneficiar todos os 72 menores, moradores dos 3 

abrigos da cidade de Blumenau. 

 

 



 
CONCLUSÃO 

Esta ação foi de grande importância para os menores abrigados, 

porquanto possibilitou que pudessem desfrutar de um momento de 

confraternização deveras especial. Além disso, uma vez mais, 

demonstrou-se a generosidade da classe dos advogados 

blumenauenses. 

 

PARTICIPANTES 

Comissão OAB Cidadã 

Ana Paula Gonzaga Corrêa Ern – Coordenadora da Comissão OAB 

Cidadã 

Dr. Hélio Cesar Chicatto – Conselheiro Suplente da OAB Subseção 

Blumenau e Membro da Comissão OAB Cidadã 

Dra. Bruna Veber – Membro da Comissão OAB Cidadã 

Dra. Terenice Siebauer – Membro da Comissão OAB Cidadã  

Dra. Luize Fernanda Buerger – Membro da Comissão OAB Cidadã 

 

Comissão de Direito de Família, Criança, Adolescente e 

Sucessões 

Dra. Nircéia Regina Lopes – Coordenadora Comissão de Direito de 

Família, Criança, Adolescente e Sucessões 

Dr. José Carlos Hostins – Membro da Comissão de Direito de 

Família, Criança, Adolescente e Sucessões 

 

Diretoria da OAB Blumenau 

 

Blumenau, 19 de abril de 2022. 

Ana Paula Gonzaga Corrêa Ern 

Coordenadora Comissão OAB Cidadã 



 
 

Nircéia Regina Lopes 

Coordenadora da Comissão de Direito de Família, Criança, 

Adolescente e Sucessões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO I 

FOTOS DIVERSAS 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

* Não podemos apresentar fotos da entrega realizada diretamente 

aos menores, em razão da política de privacidade dos abrigos. 


