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ORDEM D OS DO BRASJLCONSELHO SECCIONAL DO DISTRJTO FEDERAL
COMISSÂO DE BÍOÉTICÁ BIOTECNOLOGIA E BIODJREITO

ATA N° 03 DA REUNIÃO DA COMISSÀO DE COMISSÃO DE BIOÊTICA, BIODIREITO E

BIOTECNOLOGIA

Ata da reurtião da Comissão de Bioética, Biodireito
e Biotecnologia, realizada no dia 30 de maio, às 19
horas, no pknário, no 4° Andar do Edifício da
OAB/DF, situado na SEPN 516 Bloeo B Lote 07 --

Asa Norte - Brasília/DF.

1 Aos trinta dias do mès de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, no plenário,
2 no 4° Andar do Edificio da OAB/DF, situado na SEPN 516 Bloco B Lote 07 - Asa Norte -
3 Brasilia/DF, reuniu-se a Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnolq'ia, com a presença dos
4 Advogados e membros da comissão os Drs. (as): jerôniino Agenor Susano Leite; ]jàisj Laine
5 Oliveira do Nascimento.; Felipe Oliveira da Silva Modtkowski, Lilian Lourenço Santana, Ronan
6 Gomez de Holanda, Luciana Batista Munhoz, Thais Meirelles de Sousa Maia, Thiago Ramos
7 Abreu, Laura Maria Costa Silva Souza, Eila de Araujo Almeida, Samud Marçal de Souza
8 junior, Foi realizada a palestra "judicialização da Saüde: Necessidade do Paciente ao Exame de
9 polissonografia", ministrada peia Dra. Lícia Zanol L. Stanzani, pneumologista e especialista em
lO medicina do sono. Após a palestra foi decidido a instauração de processo para que a comissão
ll temporária se tome permanente. Também foi acordada a criação de grupos de trabalho para dar
12 melhor andamento às demandas da comissão. O primeiro §'rupo de trabalho definido tratará
13 sobre aborto e os componentes são os Drs. (as) Thais Meireles, na qualidade de Coordenadora,
14 Thiago Ramos e Luciana Batista. Fícou acertado que os membros tèm a liberdade de sugerir
]5 temas que serão tratados por grupos de trabaího. A Dra. Thais parabenizou o presidente pela
16 criação dos grupos de trabalho; ressaltou que como cidadã considera que o tema é uma pauta de
17 grande relevància social, e o necessário posicionamento da OAB sobíe o assunto, que é preciso
18 realizar pesquisa quantitativa e qualitativa, abordando o mérito e os tabus; que q trabalho irá se
19 alinhar como anteprojeto do Código Penal, e quando finalizado o parecer será apresentado à
20 comissão para posterior ser encaminhamento ao Pleno. Logo mais, foram sugeridos outros
21 temas: Morte (ortotanásia. mistanásia, eutanásia), acompanhamento legislativo sobre os assuntos
22 de interesse da coinissão. O Presidente sugeriu uma audiència pública sobre aborto e a criação de
23 grupos de trabalho dos presidentes das comissões de bioética das subseções, Ás 20h e 20min o
24 Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da quaj, para constar,
25 eu, Laisi Laine Oiiveira do Nascimento, Secretária Geral Adjunta, lavrei a presente ata que, se
26 aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geraj e demais
27 membros.
28
29 Brasília, 30 de inaio de 2016.
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