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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e sete de maio de dois mil e onze, no restaurante
Carpe Diem, localizado à CLS 104, bloco D, loja 1, Asa Sul, Brasília/DF, foi
realizada a reunião de eleição da nova diretoria do INSTITUTO DE GARANTIAS PENAIS ,
presidida pelo Dr. DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado,

residente à SQN 314, bloco H, apartamento 403, Asa Norte, Brasília/DF, inscrito
nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal,
sob o número 16.649, bem como no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número
690.335.871-49 , que indicou como secretário o Dr. TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, advogado, residente à SQN 212, bloco F, apartamento 512, Asa
Norte, Brasília/DF, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional do Distrito Federal, sob o número 23.870, bem como no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o númer6722.561.841-53.
Presentes todos os integrantes da diretoria do INSTITUTO DE
GARANTIAS PENAIS ,

bem como a maioria dos seus membros, foi apresentada a pauta
do dia, que previa a eleição de sua nova diretoria.
Feitos os cumprimentos de praxe, tomou a palavra o nobre
Presidente DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR, que falou do nascimento. do INSTITUTO
DE GARANTIAS PENAIS e das realizações empreendidas até o momento, com especial

enfoque para os dois seminários realizados nos anos de 2010 e 2011.
Aberto o processo eletivo, candidataram-se, na qualidade de
chapa única, os seguintes membros:
Presidente: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ
Vice Presidente: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Secretário Geral: MARCELO TURBAY FREIRIA
Diretor Tesoureiro: CONRADO DONATI ANTUNES
Diretor Social e de Eventos: PEDRO Ivo RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO
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Diretor Editorial e de Publicações: FREDERICO DONATI BARBOSA

Iniciada a votação, a chapa foi aprovada à unanimidade, sendo
certo que a posse da nova diretoria ocorrerá em primeiro de dezembro de dois
mil e onze, nos termos do artigo vinte e três do estatuto do INSTITUTO DE GARANTIAS
PENAIS.

Passada a palavra ao Presidente eleito GETÚLIO HUMBERTO
BARBOSA DE SÃ, este elogiou longamente a gestão anterior, sobretudo as enormes
dificuldades enfrentadas pela ex-Presidência para consolidar e operacionalizar o
INSTITUTO DE GARANTIAS PENAIS e discorreu, ainda, sobre as novas perspectivas e
desafios da próxima gestão.
Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem
fazer uso e, não existindo manifestações, o Presidente encerrou esta reunião, que
foi lavrada na presente ata, lido este instrumento assinam:
Capital Federal, 27 de maio de 20p. 1
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