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ATA DA 5a 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 25/06/2018. 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (25/06/2018), às 
dezenove horas (19h), na Sala de Reuniões  III,  foi instalada a 5' 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 QUORUM E ABERTURA. Verificada a 
existência de quórum, 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 A presidente comunicou aos 
demais integrantes sobre a possível parceria da Comissão com o SECOVI, estamos 
buscando parceiros para elaboração de uma cartilha sobre Direitos dos Animais em 
Condomínios — Verticais e Horizontais, bem como animais com tutores e animais errantes; 
3.2. Estamos divulgando em mídias sociais e nas mídias de rádio e televisão sobre a 
Campanha comemore sem soltura de fogos de artifícios, tanto para festas religiosas quanto 
para festas esportivas, a conscientização é para informar a toda sociedade que os animais 
como cães, gatos, pássaros e outros escutam o barulho muito mais aguçada que nós 
humanos, e com isso acabam se ferindo ou machucando. Foi feito uma parceria com a 
adestradora de animais  PET CAROL  que realizou um vídeo dando inúmeras dicas para os 
tutores protegerem seus animais quando estiver com barulhos de fogos de artificio. 3.3. Foi 
comemorado 1 ano da CEPDA- COMISSÃO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DOS ANIMAIS, neste período realizamos inúmeras campanhas de conscientização, no mês 
de abril ajudamos os animais errantes com distribuição de caminhas, ração e consulta com 
veterinário, além da vacinação antirrábica, em seguida lançamos a Campanha contra MAUS 
TRATOS AOS ANIMAIS, no mês de férias estamos divulgando a CAMPANHA CONTRA 
FOGOS DE ARTIFÍCIOS COM BARULHO e outros que iremos apresentar ao longo do 
ano de 2018 3.4. 0 projeto PRATIQUE SOLIDARIEDADE tem o intuito de divulgar os 
DIREITOS DOS ANIMAIS e para isso queremos firmar parcerias com os clubes 
desportivos de nosso estado, pois tem um público muito numeroso, o intuito é que os 
jogadores dos times de futebol entrem carregando animais castrados e vacinados de ONGs 
locais aptos a posse responsável, além de faixas sobre os Direitos dos animais, iremos inicias 
após o término da Copa do Mundo; 3.5. Entregar o pedido para o nosso primeiro evento, 
agendar as datas para tentarmos patrocínio; 3.6. A presidente esteve no CRMV — Conselho 
Regional de Medicina Veterinária para falar sobre a castração em massa, a parceria será 
realizada, mas não foi definido data 3.7. A CEPDA por meio da Presidente conseguiu firmar 
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uma parceria com a Clínica  Sirius  para castrar animais da população carente, acreditamos 
que a castração evita ninhadas indesejadas e com isso evitasse superpopulação de animais, 
abandono e os maus-tratos.38. Falar da mesa redonda na assembleia legislativa que 
discutiremos o tema" Os direitos dos animais", por ser ano político a questão será adiada. 
3.9. Discutir o tema cavalo de lata e enviar oficio a frente parlamentar de bem-estar animal 
da câmera de vereadores para realizarmos audiência pública sobre o tema, ficando 
estabelecido que o oficio será enviado para a Priscila Tejota, para iniciarmos a discussão 
sobre o tema. 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.  

Pauli va Mascarenhas annrtise o rigues a Sil 
Presidente da Cotnis "o Especial de Proteção e Defesa Animal 
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