
 
 
COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL 
                    OAB/ BAURU 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL DA 21ª 

SUBSEÇÃO DA OAB/BAURU-SP, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

                    Aos 17 dias do mês de dezembro de 2020, às 20 horas e 10 minutos, foi realizada a décima

reunião ordinária do ano vigente entre os membros da Comissão de Direito Internacional da OAB 

Bauru/SP, através da plataforma Google Meet de reuniões virtuais. Participaram os membros efetivos,

a Presidente da Comissão Dra. Letícia Rodrigues de Souza, a Vice-presidente Dra. Amanda Thereza Lenci 

Paccola, a Secretária Dra. Natalia Rosa de Oliveira, Dra Amanda Castrequini Simão, Dra. Ana Carolina

Veríssimo Craveiro, Dr. Arthur Moreira Delgado, Dra. Fernanda Prebianchi Montanha Mandelli, Dra. 

Mônica Maria Ankudovicius Bressan e Dr. Sérgio Saliba Murad, bem como os membros consultores

internacionalistas Sr. Fábio Ferreira Andrade. Também estavam presentes a convidada Dra. Ana Beatriz

Garcia Padilla De Pretto. Iniciados os trabalhos, a Presidente da Comissão realizou a abertura da reunião, 

cumprimentados os presentes e dando as boas-vindas a todos. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENTE – Na 

sequência a Presidente agradeceu o apoio, companheirismo e empenho dos membros no decorrer do 

ano, além de referenciar que o sucesso da comissão foi fruto do trabalho colaborativo e incentivo de 

todos.  Após comunicou a participação na reunião dos presidentes de comissões da Subseção em 02 de 

dezembro, bem como que a Comissão recebeu na oportunidade elogio da diretoria sobre as reuniões 

temáticas. ORDEM DO DIA – Primeiramente houve indicação dos novos membros Arthur e Mônica à 

Comissão. A presidente relatou a continuidade das reuniões virtuais enquanto durar a pandemia no 

próximo ano e oportunamente reuniões mistas, e que está recebendo as sugestões para as ações da 

Comissão.  Entre as atividades que serão propostas estão as vinculadas às comissões: OAB vai à escola 

e OAB vai à faculdade, ações referentes aos ODS e redes sociais. Além disso será dada continuidade nas 

reuniões temáticas com convidados, reuniões conjuntas com outras comissões e possívelmente criação 

de grupos de estudos. Outros projetos sociais como que envolvem migração serão analisadas as 

viabilidades. Após a presidente apresentou o relatório de atividades do ano de 2020. EXPEDIENTE - De 

forma contínua, foi exposto o expediente do dia, sendo comunicado a todos o período de recesso na 

subseção, do dia 21 de dezembro a 08 de janeiro de 2021. PALAVRA DOS PRESENTES - Os presentes 

fizeram suas considerações quanto às atividades realizadas no decorrer do ano e sobre as sugestões

para o próximo ano. Também expressaram suas impressões e reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido pela comissão. Posteriormente durante os diálogos e considerações dos membros foram

propostas atividades dinâmicas e vídeos com mensagens para o final de ano. Inexistindo demais 

assuntos a serem tratados, a Presidente declarou a reunião encerrada às 21 horas e 55 minutos. 

Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata, por mim, 

Natalia, redigida e digitada, assinada por quem de direito.   
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Secretária da Comissão de Direito Internacional 
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Presidente da Comissão de Direito Internacional 


