ATA DA 14ª REUNIÃO
Dia 30 de março de 2021, às 18hs iniciou-se a 14ª Reunião da Comissão
de Direito Militar da OAB/PR, sendo a 1ª reunião do ano de 2021,
instaurada pelo Senhor Presidente JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA,
com a presença da Vice-Presidente ROSANE DE LIMA, e dos membros
ZILMO GIROTTO, ROGÉRIO NOGUEIRA, JÚLIO ADRIANO TONATTO
PHILBERT,

ANDERSON

FARIAS

FERREIRA,

RANKA

DIRIANGEM

SANDINO DA GAMA, RENATO JORGE DA SILVEIRA, ANA RENATA
MACHADO BUENO, JULIANA ALENCAR HOLETZ NOVELLO, JUCILEIA
LIMA, GUILHERME ASSUNÇÃO HERBST, e dos convidados ARMANDO
CAETANO JUNIOR, FABIANO FABRIS DA SILVA, JUDITE DAYANE
RUTHS HERSING e ANDREA ARRUDA VAZ. Justificaram a ausência os
membros: GIULIANO HENRIQUE WENDLER DE MELLO e LUIZ CARLOS
DOS SANTOS.
O Presidente abriu a reunião convocando o Dr. Marinson Luiz
Albuquerque para secretariar os trabalhos, confeccionado esta ATA, e em
seguida colocando a debate os temas em pauta. 1. Programação de
Eventos do ano de 2021 da CDM: O presidente ressaltou que foi
entregue ao Setor de Comissões a programação da Comissão de Direito
Militar da OAB/PR, sendo esta já repassada anteriormente no grupo de
WhatsApp da CDM para que todos tenham cópia e estejam cientes da
programação.

2. Bate Papo: O 7º Bate Papo de Direito Militar está

previsto para ocorrer em 25 de maio de 2021 as 19h via “Zoom” e
“YouTube”, e será convidado para ser o debatedor o Juiz de Direito Dr.
Rodrigo Foureax. Ressaltou que terão que ser realizados convites e visitas
institucionais para convidar autoridades e interessados a participarem
do evento. Os Membros da Comissão aprovaram a realização do convite
ao debatedor. 3. Elaboração de proposta de curso para ESA: Como nos
anos anteriores, a CDM elaborará um projeto visando realizar um Curso
de Direito Militar junto a Escola Superior de Advocacia e neste ano o tema
escolhido foi ligado a Pratica Criminal Militar, da instrução aos recursos.
4. Prioridade de Vacinação: O presidente sugeriu a elaboração de um

Ofício a Autoridade sanitária estadual para que os militares estaduais
fossem vacinados contra a COVID de forma prioritária, sendo que tal
pleito foi aprovado por maioria dos membros (4 votos contrários e 9 votos
favoráveis).

7. Conferência Estadual: A CDM terá um painel na

Conferência Estadual de Advocacia que será realizada em Foz do Iguaçu
dentre os dias 11, 12 e 13 de agosto de 2021. Para Tanto os membros da
CDM aprovaram que nesta data será realizado o 8º Bate Papo de Direito
Militar neste painel, onde o Dr. Marinson ficará responsável pelo projeto
do evento. 8. Doações. A OAB/PR esta realizado uma arrecadação para
compras de Cestas Básicas e ficou estipulado que cada membro da
Comissão doa-se se possível o valor de R$ 70,00. Os valores serão
arrecadados pelo Dr. Marinson que prestará contas ao final. 8. Inclusão
de novos membros que preencherem os requisitos: Os Drs. Armando
Caetano Junior e Fabiano Fabris da Silva, completaram a participação
como convidados da terceira reunião da CDM, bem como expuseram aos
demais o motivo pelo qual querem fazer parte da Comissão, além de
falarem sobre a respectiva experiência de cada um na área do Direito
Militar, sendo a entrada de ambos na Comissão, aprovada de forma
unanime. Por fim Dr. Jefferson ressaltou que esta era a última reunião
sob sua gestão, que o Dr. Marinson em breve assumirá a presidência da
CDM, e assim agradeceu a todos, pelo participação e auxilio em sua
gestão. Dr. Marinson agradeceu ao Dr. Jefferson e expôs a necessidade
da continuidade dos trabalhos. As 19h15min a 1ª Reunião da Comissão
de Direito Militar no ano de 2021 foi encerrada pelo presidente.
Curitiba, 30 de março de 2019.

Marinson Luiz Albuquerque - Secretário ad hoc.

