ATA DA 8ª REUNIÃO

Dia 28 de 2017, às 18:08hs iniciou-se a 8ª Reunião da Comissão de Direito
Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo Senhor Presidente Jefferson Augusto
de Paula, com a presença dos Doutores Eduardo, Rosane, Rogério, Jorge,
Rodrigo, Ranka, Anderson, Adenilson, Eliane, Marinson, Anacéu, Rafaella,
Letícia, Philbert, Thiago, tendo como visitantes o Dr. Renato Jorge da Silveira e
Drª Marceane Gehlen do Rio Grande do Sul.
O Presidente abriu a reunião primeiramente parabenizando os membros da
comissão pelo empenho e colaboração de todos, que resultou no sucesso dos
grandes eventos do ano de 2017 (1º e 2º Bate Papo e o 2º Simpósio de Direito
Militar), assim como as visitas as organizações militares, onde fora conquistado
com certeza o respeito da Comissão, atingindo o objetivo pela qual a mesma
foi criada, enfatizando a grande barreira antes existente no âmbito dos quartéis.
Continuou salientando que 2018, será o último ano dessa Comissão, pois, se
trata de uma Comissão provisória, devendo todos começarem a pensar na
criação de uma terceira Comissão, para a gestão 2019/2021. Comentou-se
sobre o membro Eurolino, que está em São Paulo representando a Comissão
na Conferência Nacional da Advocacia, e, que o mesmo, buscaria contatos
com outras comissões para realização de um projeto futuro de unir todas as
Comissões em âmbito nacional. Num segundo assunto, tratou-se sobre a
próxima reunião da Comissão, que não acontecerá em dezembro, abrindo a
proposta que aconteça em fevereiro, após o período de festas e férias,
restando em votação e aprovado a data do dia 27/02/2018 para a próxima
reunião. Terceiro assunto da pauta, a deliberação em relação a inclusão da
Dra. Rafaela, que esta hoje na 4º reunião da comissão, colaborando de forma
efetiva, no que tange a subcomissão cultural, pois, esta fazendo as correções
dos artigos enviados para publicação em relação as normas da ABNT, para
publicação no site. Primeiramente, concedeu-se a palavra a Drª Rafaella, para
que brevemente explana-se sobre os motivos que a levaram querer participar
da comissão. Dra. Rafaela comentou ter grande interesse na área do Direito
Militar, que já trabalhou com Dr. Jorge de Assis e acredita poder contribuir
muito. Por aclamação, aprovada para integrar definitivamente a Comissão.

Ponderou-se também a questão da mesma ter voto na leitura dos artigos da
subcomissão cultural para posterior publicação, o que também foi aprovado.
Em continuidade, adentrou-se a questão do Bate Papo desta noite, pontuando
a questão da organização do evento e da colaboração de todos os membros,
para elaboração da ata, fotos, recepcionar os convidados, assinatura no
relatório de presença e na organização das perguntas, solicitando candidatos e
nomeando outros. Com a chegada na reunião da Dra. Letícia, passou-se a
deliberar também sobre a sua inclusão definitiva na comissão, visto que esta
na sua 5º reunião, passando a palavra a mesma, para que em breves palavras
também expressasse o porquê do seu interesse na participação, Dra. Letícia
salientou que tem interesse na área, quer se aprimorar e agregar
conhecimento. Por aclamação, aprovado seu ingresso definitivo. Sobre os dois
convidados presentes, Dr. Renato, que quer fazer parte da Comissão, que
pontuou ser amigo do Dr. Jorge, ser militar da reserva, professor da área, disse
não poder participar do evento nesta noite por motivos acadêmicos, mas tem
grande interesse em continuar participando das reuniões e vir a compor a
Comissão futuramente. Foi dito ao mesmo pelo Presidente para acessar o site
da OAB/PR, ler as Atas das reuniões e havendo interesse, que comece a
participar das reuniões das comissões, para no futuro ser deliberado sobre sua
inclusão como membro da comissão. Na sequencia, a Drª Marceane Gehlen,
advogada no Rio Grande do Sul, disse que tem interesse em criar uma
comissão gaúcha e que venho na reunião de hoje para entender o
funcionamento de uma comissão, que de pronto foi explicado pelo Presidente,
dando exemplos das conquistas realizadas pela mesma, como a criação da
sala da OAB dentro da Corregedoria da PMPR e da JMU. Que a ideia da
Comissão é que juntos sempre somos mais fortes. Já deixou consignado o
convite aos próximos eventos que deverão ocorrer em meados de
Setembro/Outubro de 2018. Por fim, passado a palavra ao Dr. Eduardo, que
em nome de todos os membros da Comissão, parabenizou Dr. Jefferson pelo
brilhante

trabalho,

empenho,

competência

e

comprometimento

como

presidente, que com certeza na sua gestão fizeram grande diferença na
Comissão. Dr. Rogério, abriu uma última questão, que é a falta de estrutura no
BPGD, como um assunto a ser tratado com urgência, pois necessária uma sala
para atendimento aos clientes, assim como computador para o advogado ter

acesso aos processos via Projudi, tendo sido aprovado pela Comissão a
expedição de um oficio e uma visita ao Comandante do BPGd, para requerer
esta providência da criação de um ambiente adequado para que os advogados
possam atender seus clientes. Após foi encerrada a última reunião do ano, e,
iniciado o 2º Bate-Papo de Direito Militar.

Curitiba, 28 de novembro de 2017.
Rosane de Lima - Secretaria.

