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ATA

3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO PELA PORTARIA N. 961, DE 20
DE JANEIRO DE 2017

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às
catorze horas, por videoconferência, reuniu-se a Comissão Permanente de Memória da
Justiça Militar, sob coordenação do desembargador Fernando Galvão da Rocha, presentes
os(as) servidores(as) Nayana Ramos, Lucélia Santos, Leonardo Vaz de Melo, Gustavo
Cândido da Silva e Valéria Linhares de Lima. A servidora Kely Cristina Barbosa Machado
justificou antecipadamente a ausência. Aberta a reunião, o desembargador Fernando
Galvão da Rocha deu boas-vindas aos participantes e iniciou os trabalhos relatando o
histórico das atividades que precederam esta comissão. O desembargador informou que as
tratativas evoluíram e ele e o presidente Fernando Armando Ribeiro fizeram uma visita ao
superintendente adjunto do Museu da Memória do Judiciário Mineiro (Mejud),
desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant em agosto de 2021, que a visita teve como
pauta a renovação de parceria entre as instituições visando a preservação da Memória da
Justiça Militar no contexto do Memorial do Judiciário Mineiro. O desembargador Fernando
Galvão informou que foi disponibilizada uma sala no Museu da Memória do Judiciário
Mineiro no Palácio da Justiça e a sala disponibilizada está com móveis e estantes que
precisam ser retiradas o mais breve possível. O desembargador informou que o objetivo é
inaugurar o espaço da Justiça Militar ainda na gestão da atual diretoria que se empenhou
para esta conquista acontecesse. A servidora Nayana Ramos informou foi designada como
representante do  que TJMMG nas tratativas com o MEJUD e o desembargador Fernando
Galvão explicou ao grupo que a sugestão partiu dele em conversa com o Chefe de Gabinete
da Presidência do TJMMG, Dr. Walid Arabi, uma vez que a servidora tem acompanhado o
todo o processo relacionado ao tema. A servidora Nayara Ramos informou ao grupo que a
responsável logística do MEJUD, senhora Andréa, está em férias até o início de fevereiro e
que ela tem mantido contato com a senhora Josi e que a mesma informou que a sala
destinada ao TJMMG está sendo desocupada, mas que os trâmites finais só poderão ocorrer
com a autorização da senhora Andréa. A servidora Nayana Ramos informou que existem
duas estantes que são muito grandes e que ocupam um grande espaço na sala e que o ideal
é que fossem retiradas. O servidor Leonardo Melo indagou se já foi definido quais são os
objetos serão disponibilizados para exposição. A servidora Nayana Ramos informou que já
foi feita uma lista com um levantamento prévio. A servidora sugeriu pintar o espaço antes
de levar os itens de exposição para evitar risco de dano. A servidora atentou para a
importância de manter o padrão estético adotado nas demais salas, destacando o alto padrão
adotado. A servidora compartilhou com o grupo a ideia de plotar uma das paredes com a
linha do tempo do TJMMG, mas pontuou que tudo depende do retorno da senhora Andréa.
O servidor Leonardo Melo opinou pela importância de acelerar para fazer a inauguração e,
aos poucos, aprimorar a exposição sob risco de não conseguir realizar a inauguração na
gestão da atual diretoria. O desembargador Fernando Galvão indagou sobre a possível data
de posse da nova diretoria. O servidor Gustavo Cândido informou que a previsão é até o
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dia 21 de março. O desembargador Fernando Galvão conversou pelo aplicativo whatsApp
com o Chefe de Gabinete, Dr. Walid Arabi, e solicitou que o mesmo fizesse uma
interlocução com o assessor do presidente do MEJUD com vistas a verificar a possibilidade
de autorizar as mudanças na sala sem que seja necessário aguardar o retorno da senhora
Andréa. O grupo discutiu a possibilidade de o MEJUD ceder alguns expositores. A
servidora Lucélia Santos ressaltou que, sendo mantido o padrão das demais salas, todos os
expositores deverão repetir o padrão de cores adotado para a parede destaque da sala. A
servidora explicou que nos demais ambientes do museu, para a parede destaque foram
adotadas cores fortes e vibrantes e que da paleta de cores adotadas, a única que ainda não
foi usada é o laranja. A servidora informou que não foram usados tons pasteis em nenhuma
das demais salas. O servidor Leonardo Melo sugeriu que as servidoras Nayara Ramos e
Lucélia Santos entrassem em contato com o MEJUD para verificar com quem idealizou o
projeto a sugestão de uma cor que harmonize com os demais ambientes. O servidor
Leonardo Melo pontuou a importância de definir a data de inauguração, o público-alvo, o
número de convidados para fazer os convites e organizar o evento em tempo hábil. Ficou
decidido na presente reunião que o Chefe de Gabinete da Presidência vai verificar a
possibilidade de iniciar as obras e retirada de móveis o mais rápido possível, que o
desembargador Fernando Galvão vai buscar orientação com a Gerente Administrativa do
TJMMG, Luiza Torres, sobre os procedimentos para a realização da obra na sala do
MEJUD, que a servidora Nayana Ramos entrará em contato com o MEJUD para verificar
quem realizou o projeto das salas para sugerir uma cor que harmonize com os demais
ambientes, que a servidora Lucélia Santos ficará responsável pelo projeto da sala com a
disposição dos objetos no ambiente e que as servidora Lucélia Santos e Nayana Ramos
solicitarão ajuda do Capitão da PM Rogério para a logística de transporte dos objetos de
exposição e para o acompanhamento das obras. Foi solicitado à servidora Luanda Fróes
que criasse um grupo no aplicativo whatsApp para facilitar a comunicação entre os
membros da comissão. A presente reunião encerrou-se às 15h40. Nada mais havendo a
registrar, eu, Luanda Geneviéve Martins Medeiros do Couto Fróes, Assistente Judiciária,
lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelo desembargador
Fernando Galvão da Rocha.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVÃO DA
ROCHA, Desembargador Civil do TJMMG, em 20/02/2022, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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