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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO JOVEM 

REALIZADA NO DIA 12/12/2019, ÀS 19H.    

 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 19:00 

horas, no Plenário Mezanino, do edifício-sede da ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, sito à SEPN 516 

Norte Bloco B lote 07 – Brasília/DF, o Conselho Jovem reuniu-se 

sob a presidência da Conselheira Isabella Christine Correia 

Alves, Vice-Presidente do Conselho Jovem, com a presença dos 

membros da Diretoria, Adjanyo da Costa Santos – Secretário-

Geral.  

Abriu a reunião a Vice-Presidente. Compôs a mesa: Vice-

Presidente Isabella, Secretário Geral Adjânio, foram chamados os 

membros Matheus Eleutério e Gabriel Freza. Leitura da ata 

passada. Vice-Presidente Isabella chamou os novos membros para 

tomarem posse: Marcelo Augusto Santana Alexandre e Ricardo Lopes 

Borges. Vice-Presidente Isabella convidou o Conselheiro 

Jhonathan Souza Santana Marques, relator do Processo 

07.0000.2019.025683-3 (que trata da implementação de Vans no 

trajeto entre a Rodoviária do Plano Piloto e a sede da OAB/DF), 

que apresentou seu relatório e explicou a temática do processo, 

votando por sua aprovação. Após a leitura do relatório, abertos 

os debates, o Conselheiro Francisco Wellington sugeriu que 

fossem utilizadas as rotas já existentes, com o acréscimo de uma 

parada na rodoviária, como forma de redução dos custos para 

implementação do projeto. Complementando tal sugestão, o 

Conselheiro Matheus Eleutério propôs que o projeto fosse 

implementado como experiência-piloto, nos horários em que já há 

circulação das vans, proposta que foi rejeitada pelo conselho 
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sob o argumento de que os horários que seriam atendidos não 

seriam compatíveis com os objetivos do projeto, qual seja: 

atender aos membros de comissões, no trajeto às reuniões, e aos 

alunos da ESA. Posteriormente foi aberta divergência, pela Vice-

Presidente Isabella, para que fosse retirada a possibilidade de 

utilização das vans pelos funcionários da OAB/DF, o que foi 

aprovado pela maioria dos presentes. Por fim foi apresenta 

proposta, pelo conselheiro Sergio Martins, para que parte da 

implementação do projeto fosse custeada pela cobrança de uma 

pequena taxa dos alunos da ESA, o que foi rejeitado pela maioria 

dos presentes. Posto isso, foi aprovado o voto do relator 

Conselheiro Jhonathan Souza, com a retirada da previsão de 

utilização das vans pelos funcionários da OAB/DF. 

Encerradas as deliberações, a Vice-Presidente Isabella informou 

aos presentes que a primeira reunião do exercício 2020 estaria 

prevista para ocorrer em 20 de janeiro de 2020. 

Nada mais havendo a ser noticiado e decidido foi encerrada a 

presente sessão, às 20:35, da qual se lavrou a presente ata que 

segue assinada pela Senhora Vice-Presidente do Conselho Jovem e 

por mim, Secretário Adjunto. 

 

 

Isabella Christine Correia Alves 

Vice-Presidente do Conselho Jovem da OAB/DF 

   

 

Thiago Lima Leitão 

Secretário Adjunto do Conselho Jovem da OAB/DF 
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