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Conselho Seccional - Piauí

Piauí, data da disponibilização: 02/06/2020

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PAUTA DE JULGAMENTOS

PAUTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL PIAUÍ, DO DIA 05 DE JUNHO DE 2020.

O Presidente da OAB/PI, Celso Barros Coelho Neto, no uso de suas atribuições legais e
regimentais RESOLVE:

Convocar os(as) Senhores(as) Conselheiros(as) Seccionais para a Sessão Extraordinária do
Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, que ocorrerá às 17h do dia
05 de junho de 2020, por meio de videoconferência, cuja pauta segue adiante especificada:

I – Comunicações do Presidente;

II - Ordem do dia:

1 - Celebração dos 50 (cinquenta) anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Piauí, sob o número 677, da ex-Presidente Fides Angélica de Castro Veloso Mendes
Omatti.

III – Comunicações gerais.

Teresina/PI, 01 de junho de 2020

Celso Barros Coelho Neto
Presidente da OAB/PI

Leonardo Airton Pessoa Soares
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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO PIAUÍ, REALIZADA NA DATA 

DE 05 DE JUNHO DE 2020. 

 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, por meio de 

videoconferência, reuniu-se em Sessão Extraordinária do Conselho Pleno, nos termos 

do art. 83 do Regimento Interno da OAB/PI, com a presença do Presidente, CELSO 

BARROS COELHO NETO, da Vice-Presidente, ALYNNE PATRÍCIO DE 

ALMEIDA SANTOS, do Secretário-Geral, LEONARDO AIRTON PESSOA 

SOARES, da Secretária-Geral Adjunta, NARA LETÍCIA ARAGÃO COUTO, do 

Diretor-Tesoureiro, FRANCISCO EINSTEIN SEPÚLVEDA DE HOLANDA, 

dos(as) Conselheiros(as) Seccionais Titulares, ROBERTONIO SANTOS PESSOA, 

CARLOS WASHINGTON CRONEMBERGER COELHO, MARIA DA CONCEIÇÃO 

CARCARÁ, MARIA FERNANDA BRITO DO AMARAL, EDVALDO OLIVEIRA 

LOBÃO, ÉLIDA FABRÍCIA OLIVEIRA MACHADO FRANKLIN, TIAGO VALE 

DE ALMEIDA, JOÃO MEDEIROS DA ROCHA JUNIOR, KELLY QUEIROZ 

MORORÓ, SHARDENHA MARIA CARVALHO VASCONCELOS, JOSÉ SERGIO 

TORRES ANGELIM, FRANCISCO ANTONIO CAARVALHO VIANA, MARCUS 

VINICIUS DE QUEIROZ NOGUEIRA, THIAGA LEANDRA ALVES RIBEIRO DA 

LEARTH, ROMULO SILVA SANTOS e LUCIANO HENRIQUE SOARES DE 

OLIVEIRA AIRES, dos(as) Conselheiros(a) Seccionais Suplentes, MILTON 

GUSTAVO VASCONCELOS BARBOSA, CARLOS DOUGLAS DOS SANTOS 

ALVES, ALEXANDRE DE ALMEIDA RAMOS, LUZINETE LIMA SILVA MUNIZ 

BARROS, PERICLES LUIZ CANDEIRA BARROS FILHO, ADRIANO SILVA 

BORGES, LUCAS GOMES DE MACEDO, MARYELLE MENDES DOS SANTOS 

BARROS, JULIANA CASTELO BRANCO PAZ DA SILVA, SIMONE SILVA 

FREITAS, LUIZ MARIO DE ARAUJO ROCHA , CAIO CESAR GONCALVES DE 

CARVALHO e MARCELE ROBERTA PIZZATTO, das Conselheiras Federais, 
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ANDREYA LORENA SANTOS MACEDO e GEORGIA FERREIRA MARTINS 

NUNES, dos Conselheiros Federais Suplentes, RAIMUNDO DE ARAÚJO SILVA 

JÚNIOR  e THIAGO ANASTÁCIO CARCARÁ, da Diretora Tesoureira do CEJA, 

CAROLINE SÁ ROCHA , do Diretor da ESAPI, AURÉLIO LOBÃO LOPES, do 

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da ESAPI, ALEXANDRE AUGUSTO BATISTA 

LIMA, do Vice-Presidente da CAAPI, JOSÉ URTIGA DE SÁ JUNIOR, dos Membros 

Honorários Vitalícios, JOAO PEDRO AYRIMORAES SOARES, FIDES ANGÉLICA 

DE CASTRO VELOSO MENDES OMMATI, ÁLVARO FERNANDO DA ROCHA 

MOTA, FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO ,do Presidente da OAB Paraíba, 

PAULO MAIA, do Vice-Presidente do Conselho Federal da OAB, Luiz Viana Queiroz, 

do Presidente do TJPI, Desembargador SEBASTIÃO RIBEIRO MARTINS e da 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PROCURADOS DO ESTADO, 

MARIA DE LOURDES TERTO MADEIRA. O Presidente, CELSO BARROS 

COELHO NETO, iniciou a Sessão cumprimentando e agradecendo aos(as) 

Conselheiros(as) e todos os demais presentes ao Pleno virtual. Se mostrou feliz pela 

Homenagem a Dra. Fides Angélica e declarou essa data como histórica. Logo após, 

passou a palavra a homenageada. Dra. FIDES ANGÉLICA DE CASTRO VELOSO 

MENDES OMMATI, introduziu seu discurso dizendo estar muito feliz por essa 

homenagem e por completar 50 anos de advocacia. Para a mesma é como se tivesse 

iniciado ontem e afirmou essa homenagem ser resultado de muito trabalho e muita 

determinação. Passada a palavra para o Presidente da OAB Paraíba, PAULO MAIA, 

que é também o Diretor Geral do Colégio de Presidentes do Brasil, declarou que a 

professora Fides Angélica é uma mulher dotada de conhecimento, que a admira pela 

bravura e brilhantismo, e que é uma honra muito grande estar presente nesta 

homenagem de Fides Angélica, que compõe a cepa das mulheres que enobrecem a 

Advocacia. Logo após, o Secretário Geral, LEONARDO AIRTON PESSOA SOARES, 

afirmou que teve a Doutora Fides como espelho pois a mesma foi sua professora, 

coordenadora e madrinha na formatura de graduação. Disse ainda que teve seu caminho 

ladeado por pessoas que engrandeceram sua vida profissional. Em seguida, foi passada a 

palavra para o presidente do TJ-PI, Desembargador SEBASTIÃO RIBEIRO 
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MARTINS. O mesmo agradeceu o convite e disse que é uma grande honra, pois foi 

aluno da doutora Fides Angélica. Continuando seu discurso, enalteceu que  a 

Homenageada foi a sua melhor professora.Ele a admira e tem como exemplo de mulher 

pois foi a primeira mulher a representar uma OAB no Brasil, quando a mulher ainda era 

muito subjulgada. Ato continuo,a palavra foi passada ao Vice-Presidente da OAB 

nacional, LUÍS VIANA QUEIROZ, que contou sobre sua experiência quando veio a 

Teresina pela primeira vez pois foi devido a um convite da doutora Fides que foi muito 

cortez com ele  em seu início de carreira, declarou que ela é um símbolo de boa 

Advogada e que está muito honrado e feliz por homenagea-la. Dando continuidade a 

solenidade, o Presidente    CELSO BARROS COELHO NETO, passou a palavra aos 

Membros Honorários Vitalícios da OAB Piauí. Iniciando o discurso o Dr. JOAO 

PEDRO AYRIMORAES SOARES, admitiu que estava feliz e satisfeito pois para ele a 

doutora Fides não é apenas uma colega, mas uma amiga especial.Afirmou que a 

professora Fides Angélica, é sem qualquer dúvida, um protótipo de Advogada cidadã na 

mais lidima expressão da palavra. O mesmo disse que acompanhou a trajetória luminosa 

de Fides e diz que doutora Fides não apenas enriqueceu, mas engrandeceu a OAB 

nacional pois foi a primeira mulher como Presidente Seccional de uma OAB. Em seu 

discurso afirmou que a advocacia é a mais bela de todas as profissões e que a 

homenageada cumpriu seu papel com a melhor qualidade. Logo após, ÁLVARO 

FERNANDO DA ROCHA MOTA ,em sua fala afirmou o quanto doutora Fides foi 

inovadora e foi portador de duas mensagens a professora Fides. Iniciou então a ler a 

primeira mensagem referente ao presidente da OAB São Paulo, o amigo CAIO 

AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, que externou formalmente um ofício 

parabenizando a doutora Fides por essa data. Passando, em seguida, a segunda 

mensagem do Membro Honorário Vitalício, doutor REGINALDO SANTOS 

FURTADO, que teve um problema médico e não pode comparecer a Sessão, mas em 

sua mensagem afirmou que a professora Fides o colocou na Escola Superior de 

Advocacia Nacional e a Escola Superior de Advocacia do Piauí que iniciou projeto em 

sua gestão sendo o melhor de sua época. Dr. Reginaldo ainda em sua mensagem 

afirmou que Dra. Fides dirigiu a ESA nacional e prontificou que a mesma  deixou um 
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projeto inenarrável. Além disso redigiu o Estatuto da OAB, as revistas e ainda teve uma 

brilhante participação no Conselho Federal da OAB. Continuando sua fala, Álvaro Mota 

diz que como Presidente do Instituto dos Advogados homenageia a Dra. Fides e respeita 

sua militância de 50 anos.. Além de a Dra. Fides ser a primeira mulher presidente de 

uma OAB, foi sempre uma voz respeitada na OAB Estadual e Federal e que foi um 

privilégio tê-la como professora de graduação e de vivência. É grato pela sua 

experiência, a valoração e a busca pela melhor solidez. Agradeceu  ainda,  pela mesma 

fundar a ESAPI, que serviu de inspiração para as outras OAB's e, que com esse projeto 

permitiu mais conhecimento, mais estudo e uma melhor formação para os Advogados e 

Advogadas, pois só assim foi possível termos o primeiro mestrado em solo piauiense. 

Reafirma ainda, que o sucesso pela educação é a mais perene obra que se faz. Enalteceu 

que a mesma escreveu grandes obras jurídicas, se envolveu em projetos grandes e 

continua a se envolver. É presidente da Academia de Letras Jurídicas e da Academia 

Piauiense de Letras onde ocupa a cadeira que foi patrono o poeta piauiense Mário 

Faustino. Reiterou que tudo que a Dra. Fides trabalhou lhe tornou e torna um exemplo 

para todos nós. Ainda afirmou que a atual gestão da OAB está de parabéns pela 

iniciativa e devemos ser gratos pela existência da professora Fides, a placa de 

homenagem é uma decisão justa da OAB Piauí. Dra. Fides Angélica é uma pessoa 

impar, é uma mulher corajosa e cheia de determinação, sua gestão teve como lema a 

frase "A Ordem é trabalho". Disse ainda, que a Dra. Fides deu sua grande contribuição a 

OAB Piauí. Mais uma vez a parabenizou e consagrou a data como histórica. Sem 

demora, dr. Celso Barros, parabenizou  o Dr. Álvaro Mota pelo discurso e passou a 

palavra ao próximo membro honorário vitalício,FRANCISCO LUCAS COSTA 

VELOSO, que parabenizou a Dra. Fides pela sua coragem e assegurou o quanto a 

mesma se devotava as questões em que se envolvia com tanto afinco e que não mediu 

esforços na valorização da Advocacia. Parabenizou ainda a homenageada e a atual 

gestão por essa solenidade bonita e histórica. Logo após, o presidente Celso Barros 

Coelho Neto, passou a palavra a presidente da Associação dos Procuradores do Estado 

do Piauí (APPE) e vice-presidente da ANAPI, Dra. MARIA DE LOURDES TERTO 

MADEIRA, que iniciou seu discurso dizendo estar honrada e feliz por homenagear a 



 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

 SECRETARIA DO CONSELHO PLENO 

______________________________________________________________________ 

Rua Governador Tibério Nunes, s/n, Bairro Cabral - CEP: 64.000-750 - Teresina-PI 
 Telefone: (86) 2107-5800 – www.oabpi.org.br 

Dra. Fides, falou também que a professora Fides Angélica cumpriu seu papel na 

sociedade como advogada e como mulher, que inspira a todas as mulheres advogadas do 

Estado do Piauí, que lhe admira muito, assim como todos os procuradores do Piauí,. 

Seguidamente,a palavra foi dada a Conselheira Federal ANDREYA LORENA 

SANTOS MACEDO , que parabenizou a OAB Piauí por essa solenidade. Em seu 

discurso afirmou que é importante nesse momento difícil relembrar e revisitar as 

referências que cada um possui, e assim como a Dra. Fides o é. Agradeceu Dr. Celso 

por estar presente na sessão para homenagear a professora Fides pois é um grande fã. 

Afirmou ainda, sobre a dimensão do que é uma mulher como Presidente, sobre o como 

isso é importante para o Piauí e para as Advogadas piauienses, pois a homenageada 

quebrou o que era culturamente do homem. Afirmou também, que a trajetória da Dra. 

Fides foi marcada por três coisas: 1) Sempre soube autodeterminar-se. A escolha sobre 

sua vida e trajetória foi feita sempre por ela; 2) Construiu sua história pautada em 

estudo, trabalho, determinação e ética; 3) Possui uma ampla e consistente capacidade de 

realizar e apresentar resultados. Além disso, a Dra. Fides, possui uma capacidade de 

unir pessoas. Antes de finalizar sua fala a Dra. Andréia sugeriu que a Dra. Fides fosse 

candidata para receber a Medalha Rui Barbosa, que é a maior honraria do sistema OAB, 

pois a mesma merece, fez muito pela advocacia e tem história para tal. Logo após, o Dr. 

CELSO BARROS COELHO NETO, afirmou que concorda com a candidatura e 

endossa o pleito da Conselheira Federal Andreya Lorena Santos Macedo, para iniciar o 

movimento e levar seu pedido para a Medalha Rui Barbosa. Em seguida, o Vice-

Presidente do Conselho Federal, LUIZ VIANA QUEIROZ, acolheu a sugestão, deu seu 

apoio a bancada e parabenizou a Dra. Andreya Lorena Santos Macedo pela sugestão. 

Dando continuidade, a Conselheira Federal GEORGIA FERREIRA MARTINS 

NUNES, deu apoio incondicional a ideia e afirmou que a Dra. Fides merece essa 

medalha, pois a mesma está na história. Em seu discurso, afirmou que no mesmo dia da 

presente sessão ás 18hrs estava ocorrendo a reunião de comemoração de cinco (5) anos 

do Movimento Mais Mulheres na OAB, que embora só possua  cinco (5) anos do 

movimento, ele iniciou ainda lá atrás com o protagonismo de algumas mulheres que 

desbravaram a sociedade que naquela época era totalmente masculina e que tiveram 



 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

 SECRETARIA DO CONSELHO PLENO 

______________________________________________________________________ 

Rua Governador Tibério Nunes, s/n, Bairro Cabral - CEP: 64.000-750 - Teresina-PI 
 Telefone: (86) 2107-5800 – www.oabpi.org.br 

coragem de ousar e mostra que o trabalho feminino da mulher na advocacia e no direito 

tem também o seu " in loco" e que merece respeito e uma dessas mulheres foi a Dra. 

Fides Angélica, que foi uma das primeira mulheres presente na advocacia do nosso país 

com a soma de muito estudo, educação, direito e advocacia. Disse ainda que em relação 

a educação jurídica a homenageada deixou  um legado que é inafastável para o país. 

Que mulheres como a Dra. Fides trouxe para a instituição a força e mostrou o quanto as 

mulheres podem estar presentes nesse espaço. Finalizando agradeceu e parabenizou a 

homenageada. Parabenizou também Dr. Celso Barros Coelho Neto, pela iniciativa da 

homenagem pelos 50 anos. Prontamente, a vice-presidente da OAB-PI, ALYNNE 

PATRÍCIO DE ALMEIDA SANTOS, em seu discurso afirmou que a Dra. Fides 

Angélica é merecedora para receber a Medalha Rui Barbosa e que a OABPI irá buscar 

essa medalha pois a professora Fides foi uma mulher que desafiou todo o sistema e a 

crença que até hoje existe. Quebrou toda a lógica e conseguiu construir uma base sólida 

com um legado muito grande.Afirmou que as mulheres agora tem a missão de dar 

continuidade a esse legado e que todas possam estar juntas nessa caminhada e tenha a 

história da Dra. Fides como inspiração a todos os Advogados e Advogadas piauienses. 

Ato contínuo a homenageada FIDES ANGÉLICA DE CASTRO VELOSO MENDES 

OMMATI ,discursou que a educação é algo fundamental e que teve, em sua caminhada, 

alguns pilares que lhe ajudaram na construção de sua história. Entre eles a competência, 

acreditar em si mesmo, ter ideias e ações para chegar onde quiser. A mesma leu a placa 

que lhe foi dada pela OAB-PI e afirmou que a placa lhe enobrece e lhe deixa muita 

emocionada e lhe mostra que tudo que fez em sua trajetória valeu a pena. Em seu 

discurso citou  ainda o seu poeta preferido, Fernando Pessoa, "Tudo vale a pena se a 

alma não é pequena". A homenageada afirmou que sempre se considerou igual a todos e 

isso fez com que a mesma conseguisse mostrar suas ideias, seus planos e lhe deu forças 

para conquistar seus objetivos. Acrescentou ainda, que olha para trás e para o presente e 

nota que teve ações que enobreceram e tornaram a vida de alguém melhor,e isso  para 

ela é o mais importante. Então dessa forma ver que cumpriu o seu papel. Agradeceu 

pela oportunidade, pelo carinho e por fazer parte da história da OAB. Sem muita 

delongas, a palavra foi passada a Ouvidora geral da OAB e Conselheira Seccional 
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ÉLIDA FABRÍCIA OLIVEIRA MACHADO FRANKLIN, que iniciou seu discurso 

afirmando que Dra. Fides Angélica é uma mulher que lhe passa esperança e lhe dá 

forças para batalhar pelas mulheres a frente da advocacia. Deu todo seu apoio para Dra. 

Fides receber a Medalha Rui Barbosa, pois para ela a professora Fides Angélica é uma 

mulher com garra e que enobrece com seu exemplo e experiência. A conselheira Élida 

mostrou-se grata pela história da Dra. Fides e agradeceu a mesma por abrir mão de 

tantas outra possibilidades para lutar pela causa da OAB e da mulher advogada. Ao 

finalizar seu discurso instigou a cada um dos Advogados e Advogadas presentes a doar-

se um mais e construírem mais ainda. Logo em seguida, a Presidente da Comissão da 

Mulher Advogada, MARIA DALVA FERNANDES MONTEIRO, afirmou estar muito 

satisfeita pelo convite para participar da solenidade de 50 anos da professora Fides. 

Declarou tambem que a homenageada é um grande exemplo como educadora e uma 

inspiração para as mulheres, pois é uma luta diária  para a mulher conquistar seu espaço 

e  todas juntas devem trabalhar para legitimá-la. Em continuidade o professor doutor e 

conselheiro seccional, ROBERTONIO SANTOS PESSOA, iniciou seu discurso 

usando-se do nome da professora Fides e buscando sua origem que é do latim "Fé". Para 

ele, assim como em seu nome, a  homenageada é alguém que traz fé as pessoas. É uma 

líder nata, possui grandes amigos e assim os cultiva. Afirmou ainda que a mesma 

intermediou bastante em sua carreira e abriu oportunidades para ele crescer em sua 

profissão. Para ele a professora Fides é uma mulher, advogada e intelectual admirável, 

que soube com sua lucidez e postura sempre inspirar a todos e contribuir na vida de 

qualquer pessoa com quem tenha contato. Ato contínuo a presidente da Comissão dos 

Direitos da  Pessoa Idosa, JORIA MARIA BATISTA NUNES SOARES, parabenizou o 

Presidente da OABPI, Celso Barros Coelho Neto, pela iniciativa da homenagem. Em 

seguida, afirmou que conheceu a professora Fides em um evento jurídico e desde então 

lhe admira e que tem a mesma como um exemplo de determinação. Ao finalizar seu 

discurso, levantou a hashtag "Medalha Rui Barbosa para Dra. Fides" , Imediatamente, o 

Conselheiro ALEXANDRE DE ALMEIDA RAMOS, iniciou seu discurso citando a 

frase de Aristóteles " A grandeza de um homem não consiste em receber honras, mas 

em merecê-las". Dando continuidade, afirmou que a Dra. Fides Angelica é merecedora 
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da homenagem e essa sessão é o reconhecimento de sua história, que muito contribuiu 

na história de advogados e advogadas do Piauí. A Conselheira SIMONE SILVA 

FREITAS, em continuidade, apresentou seu discurso declarando que a professora Fides 

Angélica é um exemplo de mulher pois não aceitou ser subjulgada e assumiu posições 

de liderança. Afirmou que lhe admira muito e agradeceu pela mesma não ceder ao 

machismo e preconceito. Acrescentou ainda, que as mulheres advogadas se espelham na 

mesma devido sua persistência e que a homenageada é um orgulho para o Piauí. Ao 

finalizar diz que concorda com a proposição da Conselheira Federal, Andreya Lorena e 

que devem levantar esta bandeira, pois a Dra. Fides Angélica  merece essa medalha. Ato 

contínuo, o Diretor Tesoureiro FRANCISCO EINSTEIN SEPÚLVEDA DE 

HOLANDA, afirmou que a Dra. Fides é uma grande mulher, autêntica, fiel, firme 

quando tem que ser, e que é uma honra muito grande homenageá-la e está muito feliz 

por fazer parte desse momento histórico. Mostrou-se feliz em apoiar a causa da medalha 

Rui Barbosa. Prontamente, o Presidente da Escola Superior de Advocacia do Piauí, 

AURELIO LOBÃO LOPES, iniciou seu discurso elogiando a homenageada como uma 

grande doutrinadora, uma mulher que tem fé no nome e disse ainda que é uma missão 

muito difícil dar continuidade a um projeto tão bonito que ela iniciou. Ademais, o 

mesmo declamou um pequeno poema: "Desde jovem uma lutadora, uma advogada, uma 

desbravadora. Sempre foi uma doutrinadora da corrente majoritária do amor. Mãe, 

mulher e professora. Conselheira, presidente, procuradora. Do sistema OAB, 

empreendedora. E sua atuação ainda não transitou. Fez da ação e do direito, matéria 

prima sem defeito. Na construção de sua missão. Essa é Fides Angélica Omatti. Aquela 

que nunca se abate, que na advocacia se é destaque. Um exemplo para nossa gestão. 

Mulher que tem a fé no nome. Marca piauiense de renome, que leva a OAB no coração. 

Também é nossa alegria, comemorar nossos 50 anos de advocacia em tão honrosa 

sessão. Então já me despedindo, deixo um abraço sorrindo, encerrando a oração que 

nossa homenageada, pela benção do céu seja inundada rogando a Deus sua proteção". 

Em continuidade o Presidente da Comissão de Defesa e Valorização do Concurso 

Público, WALBER COELHO DE ALMEIDA RODRIGUES, iniciou seu discurso 

agradecendo a Dra. Fides Angélica por ter contribuído em sua vida acadêmica e sua 
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vida profissional. Disse ainda que a homenagem é justa e merecida. Em continuidade, a 

homenageada FIDES ANGÉLICA DE CASTRO VELOSO MENDES OMMATI 

,afirmou que não tem como expressar em palavras o agradecimento, emoção e ternura 

por todas as homenagens.Afirmou esta muito feliz, sentindo um conforto no coração, 

sentindo-se apoiada e grata. Para finalizar, o presidente Celso Barros Coelho Neto, diz 

que a sessão solene para homenagear a Dra. Fides Angélica, foi ato único e histórico da 

OAB,. Agradeceu pelo legado deixado pela homenageada para com a OAB e por todo o 

apoio, força, coragem, determinação que a Dra. Fides Angélica pôs em seus dentro da 

OAB Piauí e Nacional. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a Sessão. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, dos quais 

eu, ___________  ____ Leonardo Airton Pessoa Soares, Secretário Geral da 

OAB/PI, redigi a presente ata que será lida e aprovada, por todos assinada. 

 

 

 

 


