ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DA MEMÓRIA E DA VERDADE

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DA
MEMÓRIA E DA VERDADE, REALIZADA NO DIA 18/09/2019, ÀS
19H.
Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e
dezenove, às 19:00 horas, na sala da ESA, 2º 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 da Memória
e da Verdade reuniu-se sob a coordenação da Dra.
Maria
Victória
Hernandez
Lerner,
Presidente
da
Comissão e Dra. Sônia Costa, vice-presidente da
comissão. Presentes: Maria Victória, Juliana Miranda,
Sônia Costa, Paulo Parucker, Enilde Martins, Victor
Neiva, Bruno Cerqueira e Bárbara Vasconcelos.
Pontos de debates:
1. Tema: Ponte Honestino Guimarães
Paulo Parucker relata reunião com a Juliana, onde foi
decidido uma reunião extraordinária para tratar da
Audiência
Pública,
detalhando
convidados
e
participantes, tais como Presidência da OAB-DF, CFOAB, Universidade, Soc. Civil, CLDF, Mov. Sociais,
Rep. da Família do HG. Convidados: Advocacia Jovem;
TJDFT; MP-Meio Ambiente. Foi sugerida uma lista de
convidada/os para convidar – será enviada por e-mail.
Restou comunicada que haverá uma Reunião com Délio
dia 19/09. Lembrar de elaborar os convites com o
prazo de 30 dias antes;
Composição da mesa da AP: Délio, OAB-Federal, Maria
Victória,
uma
pessoa
do
movimento,
alguém
da
Academia. Convidada/os: Tem uma lista de nomes já
listados.
Encaminhamentos:
 conversar
com
a
CDH
–
para
verificar
a
possibilidade de realizar o Painel em uma
atividade conjunta. Tentamos hj mas a reunião já
havia encerrado.
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 Sônia vai verificar as regras para a Audiência
Pública e encaminhar para o grupo, incluindo as
regras para as falas na mesa (10 min) e
convidada/os, etc. Lembra de enviar a proposta
com antecedência p o grupo da CMV.
2. Ato de homenagem ao Sigmaringa Seixas. Homenagem à
família, tanto pai quanto o filho têm um elgado
relavante para memória e verdade, um mais ligado à
história da advocacia no DF e outro à defesa de
presos políticos.
Encaminhamento:
 Elaborar e enviar a ficha para o Délio;
 Paulo Parucker elaborou uma minuta de Convite,
aprovado, com a recomendação de elaborar os
ajustes,
com
pedido
de
confirmação
da
participação;
 Bruno fará a lista de endereçamento dos convites;
 GT para auxiliar o envio dos convites....
ligações p confirmação, etc.
 Nomes
dos
convidados.Obs.
O
Paulo
Parucker
enviará a minuta do convite e o relatório da
reunião com a Juliana ref. aos encaminhamentos da
AP por e-mail para a direção e ao Bruno.
3. Seminário ou painel justiça de transição. Rever a
possibilidade de alterar a data.
Obs. O IDP aceitou inserir na programação deles, mas
seria
nas
atividades
da
tarde.
Verificar
a
possibilidade de realizar o Seminário ou um Painel em
outro evento na UnB ou outro espaço, ainda este ano –
possíveis datas 20 de novembro ou 10 de dezembro -,
mas se for o caso, se faz necessário o encaminhamento
o mais rápido que puder. Victor manifestou que está à
disposição e que não pode auxiliar na organização do
evento, mas está disposto a participar.
Encaminhamento:
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 Diante dos eventos já previstos para o mês de
outubro e do pouco tempo escasso, deliberamos
deixar o painel para uma outra oportunidade a
realizar em parceria.

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
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