
 

PLANO DE AÇÃO 2022 

COMISSÃO DIREITOS HUMANOS  

 

 

• o que será feito? 

1- Ação Direitos Humanos nas Ruas. 

2- Livro Comissão Direitos Humanos. 

3- Palestra Dia do Advogado – 11 de agosto de 2022. 

4-  Atualização sobre conhecimentos em Direitos Humanos. 

5- Ajuda mútua com Conselho da Comunidade de Blumenau. 

 

 

• A ação Direitos Humanos nas ruas será feita na Rua XV de novembro, no 

dia 11 de junho e no dia 10 de dezembro de 2022, ambos realizados pelos 

membros da Comissão de Direitos Humanos, com entrega de panfletos 

sobre orientações sobre direitos humanos e suas violações, bem como 

orientações de órgãos que defendem direitos humanos de qualquer 

natureza.  

• O Livro da Comissão de Direitos Humanos será escrito por integrantes da 

Comissão de Direitos Humanos com capítulos de temas relacionados aos 

Direitos Humanos, com publicação com ISBN, e terá o lançamento 

durante o ano de 2022. Os custos serão arcados pelos integrantes da 

Comissão de Direitos Humanos.  

• A Palestra do Dia do Advogado na Sede da Subseção da OAB de 

Blumenau, 11 de agosto de 2022, já estava delimitada com o Dr. Cesar 

Luiz Pasold. Porém, com sua morte em 23/04/22, esta Comissão, sugere 



a mesma data para uma homenagem ao Dr. César Luiz Pasold e palestra 

com outro(a) advogado(a). 

• A atualização sobre conhecimentos em Direitos Humanos ocorre em cada 

reunião, nos 30 minutos iniciais, com um tema escolhido e apresentado 

por um membro da Comissão. A intenção é dar continuidade aos planos 

de estudo e atualização já realizado nos anos de 2019 a 2021.  

• A Comissão de Direitos Humanos é parceira do Conselho da Comunidade 

na orientação de defesa de garantias de direitos preconizados na 

Constituição Federal de 1988, auxiliando no recebimento de denúncias de 

encarcerados na Comarca de Blumenau e participando das vistorias no 

Presídio Regional de Blumenau e Penitenciária Industrial de Blumenau.  

 

Blumenau, 25 de abril de 2022.  

 

 

Comissão Direitos Humanos 

  

 

 


