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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DA

coNcoRRÊrucra CcDc-oAB lDF") REALIZADA No DrA 2uor l2o2o, Às tg:rgn.

No dia 11 de fevereiro de 2020, às 19:19 horas, no escritório Mattos Filho Veiga Filho Marrey

Jre Quiroga Advogados, sito à SHS, Q 6 Conjunto A, S. 1901 - Bl. C-Asa Sul- Brasília/DF,

a CDC-OAB/DF se reuniu sob a presidência da Advogada Ana Malard Velloso, com a presença

dos membros registrados na Lista de Presença já depositada na Secretaria das Comissões.

AUSENCIAS ¡USTIFICADAS: Registradas na lista de presenças

DELIBERAçõCS:

A reunião foi iniciada com o tratamento da seguinte pauta

1 - A reunião do dia 10/03 ocorrerá no escritório Franceschini e Miranda Advogados, sito à

SHN - Quadra 02 - Bloco F - salas 820, 82L e 822 - Edifício Executive Office Tower;

2 - Foi sugerido fazermos convites para pessoas sêniores da advocatícia antitruste para

conversar sobre a área com a CDC-OAB/DF;

3 - Recebemos demanda de prerrogativas que será tratada com o Presidente da OAB/DF;

4 - A Subcomissão de Assuntos Legislativos se reuniu e foi decidido que: (i) o boletim será

lançado na primeira semana de cada mês alternado; e (ii) no próximo boletim os membros

Felipe Reis e Thales Lemos vão apresentar um papersobre o APAC da Prosegur;

5 - A Subcomissão de Eventos foi redeflnida para Subcomissão de Marketing e Eventos. A

membro Sharlynn De Jongh fez diversas propostas para melhorar a nossa visibilidade no

Instagram com base em um levantamento que ela fez do Instagram de outras Comissões,

dentre outras, foi sugerido começar a incluir favoritos com: (i) nosso calendário; (ii) nossos
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plannerq, (iii) nossos cursos; (iv) nossas reuniões; (v) nossos cafés da amanhã; (vi) dúvidas

frequentes sobre a Comissão; e (vii) informativos;

6 - Nosso café da manhã ocorrerá dia 05/03 com o Conselheiro Luiz Hoffman e no dia 02/04

com a representante do Ministério Público junto ao CADE Samantha Chantal Dobrowolski;

7 - Considerando que março é o Mês do Consumidor, foi informado que está sendo marcado

um evento com o Depaftamento de Proteção e Defesa do Consumidor;

I - Foi informado sobre a situação da ESA;

9 - Foi debatido sobre o nosso primeiro Webinar. A membro da CDC-OAB/DF Ludmylla Scalia

fará convite ao José Inácio Gonzaga Franceschini, mas nossa primeira reunião será com o

Cleveland Prates;

Nada mais havendo a ser noticiado e decidido, foi encerrada a presente sessão, às 20:20, da

qual se lavrou a presente ata que segue assinada pela Senhora Presidente da CDC-OAB/DF e

pelo Senhor Secretário-Geral Adjunto da CDC-OAB/DF.

Ana Malard Velloso

Presidente da CDC-OAB/DF
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Secretário-Geral Adjunto da CDC-OAB/DF


