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ATA DA 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE 
VALORIZAÇÃO DA MULHER DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 
SEÇÃO DE GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 
2019, REALIZADA EM 30/04/2019. 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (30/04/2019), as dezenove horas 
(19h), no Salão Social, foi instalada a  la  Reunião Extraordinária da Comissão Especial de 
Valorização da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de  Goias,  no exercício de 2019, 
sob a Presidência da Dra.  Thais  Moraes de Sousa. Estiveram presentes os membros e 
justificaram ausência: Conforme lista de presença anexa. 1. VERIFICAÇÃO DE QUÕRUM E 
ABERTURA. Verificada a existência de quórum, a Vice-Presidente da Comissão, Dra. Ana 
Carolina  Fleury,  declarou aberta a reunido: 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA 
DA REUNIÃO: a presente ata  sell  lida e aprovada ao final da reunião. 3. COMUNICAÇÕES 
DA PRESIDÊNCIA: 3.1. Apresentação da Diretoria. Foi realizada a apresentação da diretoria 
da Comissão foi realizada pela Vice-Presidente em exercício. 3.2. Apresentação do Maria da 
Penha nas Escolas. Em seguida, foi realizada a apresentação do Maria da Penha nas Escolas, a 
advogada Tamires Caetano explica como funciona o projeto OAB vai as escolas. Na oportunidade, 
anunciou a criação de uma subcomissão, que irá desenvolver o projeto Maria da Penha nas 
Escolas, que ocorrerão palestras semanais, foi passado uma lista para que as advogadas 
interessadas repassem os seus contatos. Foi requerido que as palestrantes recebam certificado pela  
ESA;  3.3. Apresentação do projeto do Clube da Leitura. Ocorreu deliberações e planejamento 
do Clube de Leitura, dada a palavra a Debora, que mencionou a importância da leitura, as 
advogadas Sfimara Bueno e  Isabela  Devoti fizeram considerações a respeito da escolha dos livros 
e da importância do fomento dessa atividade. Posteriormente, a Ana Carolina  Fleury  requer que o 
nome do projeto seja votado pelas membros da Comissão, que o clube de leitura terá um formato 
intimista com reuniões em cafés, que poderá recepcionar pessoas que não estão na comissão para 
dar uma sensação de pertencimento, que serão construídas parcerias, além da OAB, com 
bibliotecas, cafés e centros culturais, que os livros e/ou textos a serem selecionados para leitura 
serão escolhido dentre as sugestões das participantes, devendo estar no centro de interesses de 
todas(os) e com acessibilidade. E importante lembrar que podem ser utilizados livros fisicos ou 
digitais, dependendo da disponibilidade e interesse dos envolvidos no clube. Foi ressaltado que a 
presença de um mediador essencial para estruturar a discussão e levantar questões relevantes, além 
de organizar os momentos de fala de cada um. A participação do mediador com opiniões sobre o 
livro lido ajuda a demonstrar que ele também integra aquele grupo como leitor e não como mero 
disciplinador. Será escolhido de maneira a considerar a vontade das participantes. Também será 
necessário um roteiro para cada encontro.; 3.4. Nota de repúdio. A membro  Mariana  Camargo 
sugestionou para a comissão realizar uma nota de repúdio, porém a advogada não compareceu a 
reunião. Ficou decidido que este tema será deliberado em grupo; 3.5. Encerramento. 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: 
nenhum. 4.4.1.  Process ara onhecimento: nenhum. 4.4.2. Processos para julgamento: 
nenhum. 5. COMUNICACO S PRESENTES: nenhum. 6. ENCERRAMENTO. A Vice- 
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Presidente em exercício da Comissão Especial de Valorização da Mulher, Dra. Ana Carolina  
Fleury,  declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria  Eunice Mori  
Machado, Secretária da CEVM da OAB/GO, lavrei a presente ata que lida e aprovada será 
assinada por mim e pela Vice-Presidente da Comissão. 

Secretária da Comissão Especial de Valorização da Mulher 
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