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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA 

MEMÓRIA E DA VERDADE, REALIZADA NO DIA 06/11/2019, ÀS 

19H.    

 

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e 

dezenove, às 19:00 horas, sala da ESA, 3º andar, 

situado do edifício-sede da ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, sito à SEPN 516 

Norte Bloco B lote 07 – Brasília/DF, estiveram 

presentes Sônia Costa, Juliana Miranda, Paulo 

Parucker, Carlos Prates, Laura e Andreia. Dando 

início aos trabalhos, a Vice-Presidente fez a leitura 

da ata da reunião passada, que foi prontamente 

aprovada. Passando para os pontos de pauta: Obs. Foi 

retirado da pauta o pedido da Manifestação de Apoio 

ao Memorial. Carlos Prates não pôde estar presente e 

pautaremos na próxima oportunidade. 

 

1. Avaliação da audiência pública, realizada pela 

comissão, dia 23 de outubro, OAB-DF. 

Avaliação/observações: Paulo acha que em termos de 

público não foi muito expressivo, mas houve uma 

discussão muito importante tanto no aspecto legal, 

como no aspecto legislativo, entende que foi muito 

produtivo. Lembrou da alteração legislativa na CLDF 

ref. a nomeação de logradouro público, que falta 
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aprovação do Executivo; Andreia acha que o evento foi 

muito bom, bem participativo e que as falas da mesa 

foram importantes;  Maria Victoria – entende que 

deve-se fazer um Ofício e oficiar ao GDF, a CLDF, o 

MPDFT, PFDC; DPU; Ana Farranha não participou na AP. 

 

2. Avaliação da Sessão de Homenagem ais Sigmaringa´s; 

Paulo acha que o mandatário acabou se aproveitando da 

visibilidade do evento e mencionou as fotos como se 

fosse algo dele, etc. A Andreia achou muito legal o 

evento da Sessão de Homenagem e o marco importante, o 

discurso do Sepúlveda Pertence; muito importante 

nesse momento, discutir a memória; Juliana lembrou da 

dificuldade de bancar esse tema e essa sessão de 

homenagem, mas vencemos a barreira e quando viu o 

auditório lotado, ter que falar, acha que o ato foi 

muito bonito e muito rico; mas na verdade queríamos 

também que mais pessoas da época tivessem falado, 

outras falas, etc. o espaço foi ressignificado; 

quando olha para o planejamento estratégico, já 

realizamos muito;  

 

3. UnB nos 60 Anos de Brasília – Atividade conjunta 

com a UnB. Propostas: Mapear os locais de memória na 

UnB; Realizar uma ação, com possibilidade conjunta da 

Comissão Anísio Teixeira da UnB. Paulo Parucker citou 
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algumas possibilidades ref. a Cartografia da Ditadura 

em Brasília – tentar recuperar; Profa. Ana Farranha: 

- balanço dos 5 anos da CAT; Realizar uma Roda de 

Conversa e uma visita cultura dos espaços de 

cartografia e memória; Obs. Precisa elaborar um 

Projetinho para viabilizar.Paulo Parucker – sugeriu 

destacar umas efemérides por mês por exemplo.  

Encaminhamento – Elaborar um pré-projeto com a 

proposta e encaminhar.  

 

4.  Palestra dia 18/11/2019: Direito à Memória e à 

Verdade - das 10h45 às 12h15. 

 

5. Dia 18/11/2019: Reunião com o Dr. Hélio Leitão, 

dia 18/11, às 19h. 

 

6.Demanda do filme: Entre Armas e Livros - Eduardo 

Bolsonaro – Será encaminhado Ofício a Administração 

Regional para saber se foi autorizada a exibição do 

cine debate na Vila Planalto, questionar se haverá 

segurança para o público e a preocupação com a 

segurança. Andreia sugeriu indicar para quem fez a 

demanda para acionar o Juizado da Infância e 

Juventude para saber a classificação indicativa e 

questionar. 
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Essa ata foi lavrada e assinada pela Presidente da 

Comissão e por mim, Secretária-Geral.  

 

 

 

Maria Victória Hernandez Lerner 

Presidente da Comissão da Memória e da Verdade OAB/DF 

 

 

 

Juliana Gomes Miranda 

Secretária-Geral da Comissão da Memória e da Verdade 

OAB/DF 


