
 

 

 

 

 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA  

 

Secretaria Geral das Comissões - SEPN 516, Bloco "B", Lote 07, 3° andar - Tel: (61) 3035.7244/7245 - sgc@oabdf.com 

 ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 

DA CONCORRÊNCIA ("CDC-OAB/DF") REALIZADA NO DIA 

08/08/2019, ÀS 19:10H.    

 

No dia 08 de agosto de 2019, às 19:18 horas, no 

Plenário do 4º 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 Defesa da Concorrência reuniu-se sob a 

presidência da Advogada Ana Malard Velloso, com a 

presença dos membros registrado na Lista de Presença 

já depositada na Secretaria das Comissões. 

 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  registradas na lista de 

presenças 

 

DELIBERAÇÕES:  

 

A reunião foi iniciada com o tratamento da seguinte 

pauta: 

 

1- relatório das atividades realizadas no mês de 

julho; 

2 - definição de futuros eventos e cursos a serem 

promovidos pela CDC-OAB/DF; 

3 – apresentação de projetos quanto à divulgação e 

interação por meio de mídias sociais; e 
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4 – assuntos diversos.  

 

A Presidente abordou com os presentes os resultados 

do café da manhã com a Drª Amanda Athayde (SECEX) e 

os resultados da nossa cooperação com a coordenação 

de cooperativas na última sessão do CADE. Em seguida, 

abriu espaço para comentários sobre o retorno do 

evento aos membros da Comissão. 

 

Foi confirmado um novo evento para setembro de 2019, 

qual seja, um café da manhã com o Dr. Guilherme 

Rezende do DEE/CADE, com organização a cargo da 

Subcomissão de Eventos. 

 

A Presidente apresentou detalhes sobre reunião com a 

Diretora-Geral da ESA/DF para realização e curso de 

curto duração e de uma palestra em data comemorativa 

da ESA. Foi designada a coordenação do curso ESA para 

o Dr. Eric Jasper. 

 

O Secretário-Geral informou aos presentes que a 

diretoria empreendeu ampliações da plataforma da 

Comissão no Instagram, informando aos presentes os 

detalhes sobre a estratégia de divulgação em mídias 

sociais e o papel de levantamento de opinião dos 

advogados por meio de enquetes.  
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Como último registro, foi relatada a ocorrência de 

audiência pública no Senado Federal sobre preços de 

passagens aéreas que serviria de ensaio para 

transmissões ao vivo na página da Comissão no 

Instagram. 

    

Nada mais havendo a ser noticiado e decidido foi 

encerrada a presente sessão, às 20:00h, da qual se 

lavrou a presente ata que segue assinada pela Senhora 

Presidente da Comissão, e por mim, Secretário Geral.  

 

 

 

Ana Malard Velloso 

Presidente da Comissão de Defesa da Concorrência da 

OAB/DF 

 

   

 

Maurílio Monteiro de Abreu 

Secretário Geral da Comissão de Defesa da 

Concorrência da OAB/DF 


