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ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIDADE 
URBANA E TRANSPORTE COLETIVO 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL — SEÇÃO DE GOIÁS, NO 
EXERCÍCIO DE 2019, REALIZADA EM 
27/08/2019. 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (27/08/2019), às dezessete 
horas (17h), na Sala de Reuniões 1 da OAB-GO, sob a Presidência do Dr. Estênio Primo de 
Souza, foi instalada a 2a Reunião Ordinária da Comissão Especial de Mobilidade Urbana e 
Transporte Coletivo da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no exercício de 
2019. Estiveram presentes e justificaram ausência os membros: conforme lista de 
presença anexa. 1 — VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA — Verificada a 
existência de quórum, o Presidente, Dr. Estênio Primo de Souza declarou aberta a reunião, 
conforme lista de presença em anexo. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DATA 
DA REUNIÃO REALIZADA: nenhum. 3. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. 
3.1 Análise Visitas: O presidente, Dr. Estênio, fez um resumo das visitas já realizadas, com 
o objetivo de apresentar a Comissão, entendendo que foram satisfatórios os resultados, 
assim como a receptividade das autoridades visitadas. Ato contínuo, discorreu sobre as 
demais visitas agendadas e a importância para o desenvolvimento dos trabalhos da 
Comissão. Concordância unânime dos demais presentes. 3.2. Evento "Dia Mundial sem 
Carro": Relatou que após visita à SMT, houve a sugestão por parte do Secretário de que se 
firmasse uma parceria para realização conjunta. Disse que tem mantido entendimentos para 
que a OAB apóie institucionalmente o passeio ciclístico que será realizado dia 22 de 
setembro 2019. 3.3. Workshop SMT: O Presidente informou que no âmbito das 
conversações sobre o evento com a SMT, recebeu convite para que a CEMUTC 
participasse da organização de workshop voltado à difusão de consciência quanto às regras 
de trânsito. Após discussões, ficou decidido que o Projeto parecia ser interessante aos 
objetivos da Comissão, mas que seriam necessárias mais informações. Em todo caso o 
pleito de formalização de um workshop após coleta de informações sobre sua extensão e 
formato foi aprovado à unanimidade. 3.4. Debates sobre Receitas Extratarifárias: Tendo 
em vista a relevância da temática, de natureza inédita na Região Metropolitana de Goiânia, 
ficou registrado que a Comissão avaliaria a conveniência de participar do debate e que na 
próxima reunião poderiam ser convidadas pessoas com protagonismo nessa discussão para 
maiores esclarecimentos sobre o tema. 3.5. Seminário 2019: Após indagação do Presidente 
quanto à possibilidade de se realizar um evento ainda no ano de 2019, entenderam os 
presentes que um Seminário, com abordagem jurídica e técnica, poderia acontecer em 
novembro de 2019. 3.6. Outros assuntos: O Presidente fez a leitura da lista de advogados 
inscritos para integrar a Comissão, submetendo-a a apreciação dos integrantes já inscritos, 
sendo aprovada por unanimidade. Discutiu-se ainda a forma de distribuição dos processos 
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para relatoria dos membros da comissão restando entendido que nos casos em que haja 
algum conflito com as atribuições individuais de cada integrante em razão de cargo ou 
trabalho que desenvolva, este processo será redistribuído para outro integrante da 
Comissão. 4. ORDEM DO DIA: 4.1. Expedientes: nenhum 4.2. Processos Com 
Julgamento Iniciado: nenhum. 4.3. Processos Com Julgamento Adiado: nenhum. 4.4. 
Julgamento De Processos/Pauta Do Dia: 4.4.1. Conhecimento: nenhum. 4.4.2. 
Julgamento: nenhum 5. COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES (sugestões argumentos 
idéias, algo a acrescentar). nenhum. 6. ENCERRAMENTO: O Presidente da Comissão, 
Dr. Estênio Primo de Souza, declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos 
os membros. Eu, Dr. Vladimir Vieira Di Coimbra, Secretário da Comissão Especial de 
Mobilidade Urbana e Transporte Coletivo da OAB/GO, lavrei a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente da Comissão. 

Estênio Primo de Souza 
Presidente da Comissão Especial de Mobilidade Urbana 

e Transporte Coletivo 

Vladimir Vieira Di Coimbra 
Secretário da Comissão Especial de Mobilidade Urbana 

e Transporte Coletivo 
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