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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REALAÇÕES 

INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS REALIZADA NO DIA 

28/02/2019, ÀS 18H.    

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e 

dezenove, às 18h00, no Plenário da Secretaria Geral das 

Comissões, situado no quinto andar do edifício-sede da 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, 

sito à SEPN 516 Norte Bloco B lote 07 – Brasília/DF, a 

Comissão de Relações Institucionais e Governamentais 

reuniu-se sob a presidência do doutor Caio Leonardo Bessa 

Rodrigues, seu Presidente, na presença dos membros que 

subscrevem a lista de presença que integra esta Ata.  

 

A reunião foi aberta pelo Presidente da Comissão com as 

boas vindas aos novos integrantes. Após a apresentação dos 

novos membros, o senhor Presidente expôs quais são as 

frentes de trabalho desenvolvidas pela Comissão a partir 

do projeto institucional da OAB/DF definido pela nova 

gestão, a saber, a diminuição das tensões entre as 

instituições e a Ordem dos Advogados e a retomada da 

relevância da OAB na sociedade. A Comissão não possui uma 

agenda pré-definida de assuntos a serem desenvolvidos. Ela 

é um instrumento de apoio para a tomada de decisões pelos 

seus representantes. A Comissão busca mediar interesses em 

um ambiente regulatório equilibrado. 

A Comissão também buscará formar advogados para o 

desenvolvimento de trabalhos profissionais na área de 

relações institucionais e governamentais. Acompanhará e 

monitorará as informações e os projetos relevantes que 

estejam sendo discutidos nas diversas instâncias 

governamentais, legislativas e judiciais. Neste sentido, o 

Presidente informa que os assuntos que envolvam agências 

reguladoras serão acompanhados e coordenados pela Dra. 

Andréa Hoffmam e aqueles atinentes ao judiciário, pela 

Dra. Priscila.  
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Perguntado por um dos membros presentes, o Presidente 

informou que as reuniões da Comissão serão, a princípio, 

semanais, às quintas-feiras. 

O Presidente informou que pretende realizar um curso para 

os integrantes da Comissão sobre o tema de relações 

institucionais e governamentais, em data a ser definida. 

Informou ainda que serão elaborados dois instrumentos, o 

Código de Conduta e o Regimento Interno da Comissão, e os 

membros presentes que desejarem participar dos grupos de 

trabalho a serem definidos para tal fim, deverão 

encaminhar esta pretensão à Secretária-Adjunta, Dra. 

Lídia. 

Por fim, o Presidente informou que será encaminhado aos 

novos membros material contendo as funções e a 

estruturação organizacional da Comissão que deverá ser 

conhecido por todos.  

Nada mais havendo a ser noticiado e decidido foi encerrada 

a presente reunião, às 20h00 da qual se lavrou a presente 

ata que segue assinada pelo Senhor Presidente da Comissão 

e por mim, Secretária-Geral Adjunta.  

 

 

 

Caio Leonardo Bessa Rodrigues 

Presidente da Comissão de Relação Institucionais e 

Governamentais 

 

   

 

Lidia Hatsumi Yoshikawa 

Secretária-Geral Adjunta 


