
ATA DA 18ª REUNIÃO 

As 18 hs do dia 30 de outubro de 2018, na sala 04 do 2º do Edifício Maringá, deu-se 

início a 18ª Reunião da Comissão de Direito Militar, contando com a presença do 

Presidente, dos membros Anacéu, Ranka, Marinson e Eduardo, sendo este designado 

secretário “ad hoc”.  

De início, foi exibido um áudio do membro Rogério, dando explicações sobre o IPM 

que tramita em Ivaiporã – PR, no qual foi designado para acompanhar, explicando que 

ainda não foi concluído a investigação, e, que foi solicitado concessão de mais prazo, 

em razão de diligências pertinentes a serem encetadas ainda. Foi dito pelo Presidente, 

que seria importante que o Dr. Rogério, verificasse quais diligências ainda não foram 

tomadas e que reputa como importante, para assim, peticionar ao Encarregado do 

IPM, para que tome tais providências. Foi decidido que isto será realizado nos 

próximos dias pelo membro Rogério. Dando continuidade o Dr. Rogério explicou que 

quanto a sala da OAB no BPGd, foi informado que enquanto se realiza o processo 

eleitoral da OAB, nenhuma instalação de sala ou compra pode ser realizada, e, tão 

logo, encerre-se as eleições (22/11), será dada continuidade ao projeto, esperando 

que se consiga formalizar a entrega da sala, antes do enceramento da comissão. 

O Presidente explicou que em relação a sala da OAB na CORREGEDORIA da PMPR, 

de igual forma, por ser um semestre de eleições gerais, houve empecilho para a 

concretização deste projeto, mas que será retomada em breve. 

Foi passada a palavra ao Dr. Ranka, para explicar a conversa havida na Junta Médica 

por membros da Comissão. Explicou que a 1ª impressão é que trata-se de um órgão 

muito bem organizado e que possui catalogado todos os dados de licenças e 

afastamentos. Possuem uma estrutura para atendimento das perícias, as quais são 

gravadas. A Junta Médica se colocou à disposição para novas conversas e 

esclarecimentos de dúvidas. 

O Presidente informou que está tudo certo com o 5º Bate-Papo de Direito Militar, com 

a presença do Juiz Militar de 2º Grau do TJM/RS, Coronel Sérgio Antônio Berni de 

Brum, no dia 27 de novembro as 19 horas, no Centro Cultural da OAB. Cada membro 

tem direito a escolher até (02) nomes para convidar. Os nomes devem ser enviados 

via whatsApp ao Presidente no privado, para que envie o convite nominal e numerado. 

A ideia é que cada membro escolha pessoas que foram convidadas em eventos 

anteriores e participaram, ou seja, que foram fiéis com os eventos da OAB. Assim ao 

convidá-la para o 5º Bate-Papo, o membro comunica que em razão desta fidelidade 



conosco, o nome da pessoa foi escolhido. O objetivo é privilegiar os amigos que nos 

prestigia. Por conta disto, a reunião da Comissão no dia 27/11, será excepcionalmente 

as 17 horas. Ficou deliberado que as Drsª Anacéu, Eliane, Raphaella, Rosane e 

Leticia, ficam responsáveis em montar as fotografias de todos os eventos e visitas 

feita pela Comissão, para exibir em vídeo, no início do 5º Bate-Papo. 

Não havendo mais nada a ser tratado, encerro a ata. 

EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK – Secretário ad hoc 


