ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

RELATÓRIO BIMESTRAL – ABRIL E MAIO DE 2019
Relatório apresentado na forma dos §§ 2º e 3º do art. 7º da Portaria nº 67,
de 27/01/2019
1) Especificação dos assuntos debatidos
- Debate sobre o Projeto de Lei Distrital 2.081/2018 pelo governador do DF;
- Análise dos processos: 07.0000.2019.009264-8 e 07.0000.2019.009265-4;
- Debate e análise a respeito das zoonoses existentes (leishmaniose, raiva, esporotricose, etc);
- Debate e análise a respeito do funcionamento do Centro de Zoonoses do Distrito Federal;
- Debate a respeito da criação da cartilha a respeito das zoonoses e outras informações;
- Debate a respeito de projetos para arrecadar verbas para castração, alimentação, etc;
- Debate e análise da possibilidade de abertura de canal de comunicação com a OAB Federal,
para elaborarmos estratégia conjunta institucional, de posicionamento das comissões, frente
aos temas de defesa dos direitos dos animais do Distrito Federal;
- Análise e designação
07.0000.2019.009265-4.

dos

pareceres

dos

processos

07.0000.2019.009264-8

e

2) Palestras e audiências públicas realizadas
Não foram realizadas palestras no bimestre, no entanto, duas palestras estão sendo
organizadas, com os temas: “Criação de animais e maus-tratos” e “Zoonoses”.

3) Reuniões realizadas
Foram realizadas quatro reuniões ordinárias nos dias 09/04/2019, 30/04/2019,
07/05/2019 e 21/05/2019.
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3.1 - Assuntos debatidos na 3a Reunião Ordinária do dia 09/04/2019:

a) Debate sobre o Projeto de Lei Distrital 2.081/2018 pelo governador do DF;
b) Análise dos processos: 07.0000.2019.009264-8 e 07.0000.2019.009265-4.

3.2 - Assuntos debatidos na 4a Reunião Ordinária do dia 30/04/2019:

a) Debate e análise a respeito das zoonoses existentes (leishmaniose, raiva, esporotricose,
etc);
b) Debate e análise a respeito do funcionamento do Centro de Zoonoses do Distrito Federal.

3.3 - Assuntos debatidos na 5a Reunião Ordinária do dia 07/05/2019:

a) Debate a respeito da criação da cartilha a respeito das zoonoses e outras informações;
b) Debate a respeito de projetos para arrecadar verbas para castração, alimentação, etc.

3.4 - Assuntos debatidos na 6a Reunião Ordinária do dia 21/05/2019:

a) Debate e análise da possibilidade de abertura de canal de comunicação com a OAB
Federal, para elaborarmos estratégia conjunta institucional, de posicionamento das comissões,
frente aos temas de defesa dos direitos dos animais do Distrito Federal;
b) Análise e designação dos pareceres dos processos 07.0000.2019.009264-8 e
07.0000.2019.009265-4.
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4) Visita realizada
A comissão participou de uma visita ao Centro De Zoonoses do Distrito Federal no
dia 30/04/2019.
A visita teve o propósito de conhecer a atuação do Centro de Zoonoses do Distrito
Federal, sua estrutura e história.
Fomos recebidos pelos responsáveis do órgão, Sr. Frederico e Sr. Anderson, que
nos apresentou a história do órgão, seu papel fundamental para a saúde da sociedade e
animais.
Também fora apresentados os programas, objetivos e procedimentos do órgão, com
visita a todas as unidades onde tais serviços são realizados e/ou gerenciados.

Foto da visita ao Centro de Zoonoses do Distrito Federal, dia 30/04/2019.
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Brasília, 01 de junho de 2019.

LUCILE ÁLVARES ALBERTO MEIRA E SÁ PRATES
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/DF
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