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ATA DA 3' REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — 
SEÇÃO DE GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 
2018, REALIZADA EM 23/04/2018. 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (23/04/2018), às dezenove 

horas (19h), na Sala de Reuniões II, foi instalada a 3' Reunião Ordinária da Comissão 

Especial de Proteção e Defesa Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, 

no exercício de 2018, sob a condução da Presidente Dra. Pauliane Rodrigues da Silva 

Mascarenhas. Estiveram presentes os membros e justificaram ausência: Conforme lista 

de presença anexa. 1. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM E ABERTURA. Verificada a 

existência de quorum, a presidente declarou aberta a reunião: 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. Abrir aos membros para que 

falem sobre a nossa Ação Social do dia 14/04, que distribuiu caminhas aos moradores de rua 

que possuem animais, fizemos um balanço positivo da campanha que rendeu doações para 

estendermos a abrigos; 3.2. Confirmar com a membro Gisele a exposição do quadro da 

artista plástica Ana Katia Sampaio, tema não debatido, uma vez que a menbro Gisele não 

compareceu à reunião; 3.3. Discutir sobre o nosso evento da semana de conscientização dos 

direitos dos animais que ocorrerá nos dias 13 e 14 de agosto de 2018, e teremos como 

Palestrantes:  Dr.  Henrique Pandim (Procurador do Tribunal de Contas e Autor do Livro 

"Constituição Gaia");  Dr.  Marcelo Freitas (Promotor de Justiça — Itumbiara-G0);  Dr.  

Luziano (Delgado Titular da DEMA); Endereçar convite ao autor do livro "Maus tratos aos 

animais e violência contras as pessoas" Marcelo Robis Francisco Nassaro — São Paulo-SP; 

3.4. Na tentativa de viabilizar uma maneira de coibir tantos casos de maus-tratos no nosso 

Estado, em que pese o curto período de trabalho da nossa comissão acreditamos no bom 

desempenho e, ressaltamos que intensificaremos o trabalho de conscientização da sociedade 

com ações sociais de esclarecimento sobre os direitos e proteção dos animais. 
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Oportunamente, buscaremos juntos aos Gestores Públicos que cumpram a lei de castração e 

a Lei 17.767/12, visto que estabelecemos parcerias com instituições privadas para a 

efetividade dessa lei; 3.5. Discutir oficio ou reunião junto ao Secovi, várias situações de 

maus-tratos estão ocorrendo dentro dos condomínios horizontais e verticais, como podemos 

ser mais efetivos na questão: a Dra Débora Lemes ficará responsável na confecção dos 

ofícios; 3.6. Defmir colégios e falar sobre a experiência da OAB vai as escolas (Colégio  

Inter  América), destacamos a excelente oportunidade de partilhar com as crianças os direitos 

de proteção dos animais, renovaremos parcerias com outras escolas; 3.7. Falar sobre a 

reunião com o  Dr.  Olizio sobre o programa castração solidaria: saímos com saldo positivo 

sobre o posicionamento do CRMV sobre as castrações que inibem os maus tratos, abandonos 

e demais problemas deocrrentes dos animais urbanos comunitários, e que tal necessidade 

será levada às faculdades UFG e UNIP para que participem efetivamente dessa ação; 3.8. 

Organizar oficio ao grupo de bem-estar animal da câmara de vereadores para juntos 

apresentarmos projeto para acabar com a tração animal do nosso município, marcaremos 

reunião no dia 17.05.2018, com a frente parlamentar, para que a CEPDA junto com a 

Câmara marquem audiência pública para discutir e por em pauta o projeto "Cavalo de 

Lata".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 Especial de Proteção e Defesa 

Animal, Dra. Pauliane Rodrigues da Silva Mascarenhas, declarou encenada a reunião 

agradecendo a presença de todos. Lavrei a presente ata que lida e aprovada será assinada por 

mim, Presidente da CEPDA. 

Si  
~Du+  

Pauliane odFigues a Silva Mascarenhas 
Presidente da Comi  ão  Especial de Proteção e Defesa Animal 
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