ATA DA 11ª REUNIÃO

Dia 24 de abril 2018, às 18:08hs iniciou-se a 11ª Reunião da Comissão de
Direito Militar da OAB/PR, sendo instaurada pelo Vice-Presidente Dr. Marinson,
com a presença dos Doutores Jorge, Rosane, Renato, Rodrigo, Ranka,
Anderson, Ademilson, Eliane, Rafaella, Letícia, Thiago. Por Skype drs. Rogério
Napoleão, Anacéu e Zilmo.
O Dr. Jorge abriu a reunião informando da presença constante do Dr. Renato
nas reuniões que seguiram, que nesta reunião passa ser admitido efetivamente
na Comissão, abrindo a palavra ao Dr. Renato para que fale um pouco da
experiência até então na Comissão. O mesmo disse que num primeiro
momento acreditava que se tratava apenas de Direito Militar, porém descobriu
ser muito mais que isso. Dr. Jorge explicou que na página da Comissão existe
o explicativo sobre o objetivo da Comissão, explicando alguns deles. Foi aberto
para os membros se o Dr. Renato estaria então aprovado para o ingresso da
Comissão efetivamente, o qual por unanimidade foi aprovado. Em seguida foi
falado sobre o Bate Papo, para que indiquem convidados. Tem-se até
momento, 31 inscritos, contando ainda com 50 vagas remanescentes. Cada
membro pode convidar 4 pessoas. Os convites são numerados, pessoais e
intrasferíveis. Na sequência, trouxe a informação que o Presidente está
tentando marcar uma reunião da Comissão com a Comandante-Geral da
PMPR, para tratar de assuntos ligados a Comissão. Na sequência questionouse sobre outros assuntos a tratar, qual então abriu-se a palavra para a Dra.
Eliane, qual lembrou que assinou junto com a ministra do STM o pacto global
da ONU, informando que será pedido a Comissão de Direito Militar as ODS
(explicando o que são e quais são cada uma). Cada comissão dentro da OAB
precisa apresentar um relatório falando dessas ODS, tendo como prazo até
julho/2018. A comissão junto com a OAB quer se aproximar mais da sociedade.
Pontua que é interessante ver o que a Comissão pode ajudar para esse
relatório, e como será feito. Também questionou-se elaborar um planejamento
estratégico. Isso é uma exigência da ONU através do Pacto que foi assinado.
Foi cogitado pelo Dr. Jorge passar pela Dra. Eliane para que os colegas
manifestem interesse em participar. Também na elaboração do Planejamento

Estratégico, o qual se prontificou em fazê-lo. Foi perguntando como está a
questão das faculdades, foi dito que até agora a DOM BOSCO confirmou, as
outras aguardando resposta. Indagou-se também estudar uma forma de se
aproximar mais dos militares, estimulando o interesse pela Comissão. Dr. Jorge
afirmou que a forma que são feitos os eventos já é um grande passo, mas
outras formas de aproximação devem ser analisadas, pontuando que os temas
tratados nos Debates e Simpósios são interessantes, mas nem sempre
atendem os anseios dos militares.
Curitiba, 24 de abril de 2018.
Rosane de Lima - Secretaria.

