
C114.11 N.SEQ 
ATA 

  

N.SEQ-086 Versão 08— Aprovado em 04/02/2015 — Pagina 1 de 1 

ATA DA 9' 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 12/11/2018. 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (12/11/2018), As dezenove 
horas (19h), na Sala de Reuniões II, foi instalada a 9° Reunido 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 reunido: 2. LEITURA, DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO: a presente ata  sera  lida e aprovada ao final da 
reunido. 3. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 3.1. Falar sobre o que os membros 
acharam do 1° seminário da CEPDA os membros ficaram satisfeitos com o evento, sugeriram 
que dá próxima vez façamos a transmissão ao vivo por meio das redes sociais 3.2. Visita da 
Regina projeto TamPatas, o objetivo é coletar as tampas, vender para reciclagem e 100 % da 
renda revertida para castração de animais errantes, com o foco em CED- Castração, 
Esterilização e Devolução, com isso ajuda a fauna doméstica e diminuir a utilização de 
plásticos, nas redes sociais é @projetotampatas no Instagram. 0 LIXO gerado pela sociedade 
pode se transformar em beneficio para a sociedade. Tem que estabelecer pontos de coleta, é 
um amigo tampata. São exemplos de tampas: tampas de bebidas em geral, refrigerante, suco, 
agua, isotônico e de comidas, maionese, chocolate em pó,  catchup,  mostardas, tampas de 
plástico duro, e como exemplo material de higiene: tampa do creme dental, cremes em geral,  
shampoo.  Uma tampa pesa 2 gramas, e um 1  kilo  de tampas paga-se 0,60 centavos. Regina 
quer propor uma parceria junto a CEPDA para que a OAB e suas unidades sejam ponto de 
coleta, bem como a divulgação nos canais da OAB, buscando a conscientização em 3 
pilares: castração, posse responsável e diminuir o lixo plástico. Nosso novo projeto de 
final de ano será parceria com o projeto TAMPATAS, iremos requerer a arte para divulgação 
das redes sociais,  folders,  e outras mídias; 3.3. Propor o projeto calendário amigos adote, 
ideia da Membro Gisele, que visa tirar fotos dos animais em abrigos e fazer um calendário 
para ser vendido, e com a renda implantarmos o projeto de castração solidaria, este projeto 
será discutido na próxima reunião; 3.4. Dar continuidade no projeto  blitz  animal que consiste 
em divulgar o material de ANIMAL COMUNITÁRIO nos lugares públicos como parques, 
praças. Também podemos fazer esta ação em dezembro; 3.5. Falar sobre a visita a 
Transbrasiliana, para averiguar a situação de possível maus-tratos aos animais (a visita foi 
agendada para o dia 13/11 as 15:00 hs), a visita foi cancelada, remarcar para dezembro.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. 
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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 encerrada a reunião 
agradecendo a presença de todos. Lavrei a presente ata que lida e aprovada será assinada por 
mim, Presidente da CEPDA. 

Paulian • o • rigues  da  Silva Mascaren has  
Presidente da Co issão Especial de Proteção e Defesa Animal 
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REUNIÃO EM: 12/11/2018 

1. PAULIANE RODRIGUES DA SILVA MASCARENHAS - PRESIDENTE X
tvi_cuu/v 

 

2. DEBORA LEMES VIEIRA - VICE- PRESIDENTE stil  ¡lip  

3. CARMEM FABRICIA ALVES DA COSTA - SECRETÁRIA 400  

4. ALEXANDRA GONÇALVES ALVES PEREIRA 

5. ANA ELIZA BARRETO MACHADO 

6. ANNA VICTORIA  LEONEL MENDES 

7. DEBORAH  RAMOS ALVES ASSUNÇÃO 

8. GISELE DE LIMA VIEIRA JUSTIFICOU 

9. MARCELA BANDEIRA VILELA 

10. VERONICA  VIDAL DA SILVA ARAUJO 

11. WILLAINY MORAES VIEIRA DE ABREU 
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