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ATA DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA COMISSÃO DA MULHER 
ADVOGA DA DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL — SEÇÃO DE 
GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 2018, 
REALIZADA EM 17/04/2018. 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (17/04/2018), às dezenove horas 

(19h), na Sala de Reuniões, Foi instalada a 3' Reunião Ordinária da Comissão da Mulher Advogada 

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no exercício de 2018, sob a condução da 

Presidente Dra. Ariana Garcia do Nascimento Teles. Estiveram presentes os membros e 

justificaram ausência: Conforme lista de presença anexa. 1. VERIFICAÇÃO DE QUORUM E 

ABERTURA. Verificada a existência de quónun, a Presidente Dra. Ariana Garcia do Nascimento 

Teles, declarou aberta a reunião dando boas vindas às empossadas, bem como a todas advogadas 

presentes. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO: a presente ata 

será lida e aprovada ao final da reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 3.1. 

Composição dos Grupos de Trabalho: para além de fortalecer o trabalho da comissão da mulher 

advogada, analisar processos e proposições pertinentes aos temas envolvidos, sugerir atividades e 

permitindo a integração junto a outras comissões. Os grupos contarão com ao menos 02(duas) 

coordenadoras. Serão: a) exercício profissional e mercado de trabalho: indicada como advogada 

coordenadora a Dra. Eliane Simonini; b) combate à violência doméstica: se voluntariaram para 

coordenação a Dra. Flávia Fernandes e Dra. Janaína Santana; c) promoção das mulheres 

especialistas:  coin  a coordenação da Dra. Sirley Oliveira que se prontificou para o posto. A 

Presidente propôs, oportunamente, a inclusão de mais um tema, sendo por unanimidade acolhida a 

sugestão do grupo de trabalho junto à Advocacia Jovem — advogada jovem- apresentaram como 

coordenadora a Dra. Ana Beatriz  Ruiz  e Dra. Brenna Begliomini. Na ocasião foi sugerido pela Dra. 

Leda Portela a apresentação pelos GTs nas próximas reuniões para maior conhecimento da 

comissão sobre o assunto, fomentando a participação; 3.2. Inscrições e Programação da I 

Conferência Estadual da Mulher:  exposto alguns painéis, temas, seguimentos e palestrantes 

confirmados; 3.3. Despacho de Pedidos e Requerimentos para a CMA: a) Autuação do processo n° 

2018/02362 — Protocolo n° 448783/2018 de solicitação à CMA pelo Conselho Seccional da 

OAB/G0 encaminhados pela Presidente da Comissão à Dra. Jaqueline Souza Borelli, para análise 
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e manifestação; 1)) Autuação n° 2018/02572 — Protocolo n° 460732/2018 da Associação Brasileira 

de Mulheres de Carreira Jurídica ABMCJ encaminhados pela Presidente à Dra.  Larissa  Bareato 

para coordenar as ações e manifestações pela CMA, inclusive deliberando sobre atuação de outras 

comissões, com previsão para finalizar as ações até julho/2018; 3.4. Projetos de trabalho para o  

segundo semestre-  3.5. Apresentação das novas empossadas- 3.6. Confraternizacão, abraço e 

acolhida; 3.7. Em razão da realização da Conferência Estadual da Mulher Advogada foi informado 

a alteração da data da próxima reunião da comissão originalmente marcada para o dia 15/05; 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. Processos para conhecimento: nenhum. 4.4.2. Processos para 

julgamento: nenhum. 5. COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES: nenhum. 6. 

ENCERRAMENTO. A Presidente da Comissão da Mulher Advogada, Dra. Ariana Garcia do 

Nascimento Teles, declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Dra. 

Rafaella Barbosa Coelho Peixoto, Secretária da Comissão lavrei a presente ata que lida e aprovada 

será assinada por mim e pela Presidente. 

Rafaella Barbosa Coelho Peixoto 
Secretária da Comissão da Mulher Advogada 
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