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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2019, PELA COMISSÃO DE 

DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL (CDPA) DA OAB BAURU. 

- 18.02.2019: Reunião no gabinete do Prefeito sobre a implantação do castramóvel, participaram da 

reunião representando o COMUPDA a vice presidente Soraya Gasparini e a da Comissão de 

Defesa e Proteção Animal OAB - Bauru/SP, a advogada e presidente da Comissão Thaís Boonen 

Viotto, vereador Fabinho Manfrinato, prefeito Clodoaldo Gazzetta, secretário Dr saúde de Fogolin e 

os diretores Dr Luiz Cortez e Dr Mário Silva; 

- 22.02.2019: Advogadas da comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru marcaram 

presença no café da manhã da mulher advogada; 

-28.02.2019: Acompanhamento de triagem e doação de animais de grande porte apreendidos no 

município juntamente com o COMUPDA; 

- 07.03.2019: Campanha de adoção de cães Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru 

e Bauru Basket, com trabalho de conscientização para guarda responsável, animais da comissária 

Soraya Gasparine; 

- 08.03.2019: No dia da mulher, singela homenagem da Comissão de Defesa e Proteção Animal 

OAB - Bauru/SP as mulheres, que por sua natureza, conseguem fazer tudo e um pouco mais, que 

são excelentes no trabalho, na defesa de nossas causas, que cuidam dos filhos (humanos ou cães, 

gatos, etc) da casa, e ainda, conseguim tempo para o companheiro (a) ou namorado (a), para lazer, 

ou seja, as mulheres, pela força que têm e são, mil em uma; que superam as dificuldades, avançam 

ao preconceito, que são livres; 

- 10.03.2019: A Presidente da Comissão, advogada Thaís Viotto realizou o acompanhamento a 

comissária Soraya Gasparini, no recolhimento e entrega de um animal silvestra atropelado ao zoo 

bauru para realização de estudo cientifíco visando minimizar a caça científica e fomento da ciência 

para a proteção animal; 

- 12.03.2019 - Reunião ordinária da comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru dos 

advogados que compõem a comissão; 

https://www.facebook.com/soraya.gasparine?__tn__=K-R&eid=ARCpy6tv3AjUacUF72LAFQWpCZQjb1cuGhCu9m3ngffQvLL_swTFVE9BSXosl9kRf8JIYG9ftaoiHhFK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC-wJbFyL3G54O6KNYTOR6V-EgqSyLacj4Fnha596QToadPY47SfUpk2Ad7u4vuNAhgxkj3tVl1poVf4XY--r-M-uWDR3GX4kQbpgG4EGNsMd9zuMHdi61quQ6gqBZ6t9_8UsqSnxqVQptVHsrvLeCvNFIRu5K2rg80Nw94B13LUlQkm6aHl3WhXA_DGPX4tEr8j2VGX_qFGZmPGHszXg0I0EEe4Y-0uTmOQYbG9tgqcj4xeMQegBKhM6KYB3kyMZbvErBuYdJkerx8MqIb87AVVDdacJtUBYwJl6Jop7RbPKS2u07Mr1ynhicy-Jh8r0qGY8PSUc5Vxi8ft1zBQgyzV790hyjA6dM81WcxlgnDIPcAbVspkbgzzcJzShpDNTkWVOp1QRc43xQyF7qD8ydW8oqhMq38V0R2muJYqsFcHXOJctrSF1RYejxuvbco6lSZQdzkW5M3sVcRnqRTX5NHNFnrSnJxYZzsVl6i8w8bTB09dMz2fg
https://www.facebook.com/cdpaoabbauru/?__tn__=K-R&eid=ARAHuUrURzhEJe7T3vsrkIaWU16hHxPlzJZowB6n7C_scXjNEs8rkdxl9bizFPjX41-PibEc59oEfnRO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC-wJbFyL3G54O6KNYTOR6V-EgqSyLacj4Fnha596QToadPY47SfUpk2Ad7u4vuNAhgxkj3tVl1poVf4XY--r-M-uWDR3GX4kQbpgG4EGNsMd9zuMHdi61quQ6gqBZ6t9_8UsqSnxqVQptVHsrvLeCvNFIRu5K2rg80Nw94B13LUlQkm6aHl3WhXA_DGPX4tEr8j2VGX_qFGZmPGHszXg0I0EEe4Y-0uTmOQYbG9tgqcj4xeMQegBKhM6KYB3kyMZbvErBuYdJkerx8MqIb87AVVDdacJtUBYwJl6Jop7RbPKS2u07Mr1ynhicy-Jh8r0qGY8PSUc5Vxi8ft1zBQgyzV790hyjA6dM81WcxlgnDIPcAbVspkbgzzcJzShpDNTkWVOp1QRc43xQyF7qD8ydW8oqhMq38V0R2muJYqsFcHXOJctrSF1RYejxuvbco6lSZQdzkW5M3sVcRnqRTX5NHNFnrSnJxYZzsVl6i8w8bTB09dMz2fg
https://www.facebook.com/cdpaoabbauru/?__tn__=K-R&eid=ARAHuUrURzhEJe7T3vsrkIaWU16hHxPlzJZowB6n7C_scXjNEs8rkdxl9bizFPjX41-PibEc59oEfnRO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC-wJbFyL3G54O6KNYTOR6V-EgqSyLacj4Fnha596QToadPY47SfUpk2Ad7u4vuNAhgxkj3tVl1poVf4XY--r-M-uWDR3GX4kQbpgG4EGNsMd9zuMHdi61quQ6gqBZ6t9_8UsqSnxqVQptVHsrvLeCvNFIRu5K2rg80Nw94B13LUlQkm6aHl3WhXA_DGPX4tEr8j2VGX_qFGZmPGHszXg0I0EEe4Y-0uTmOQYbG9tgqcj4xeMQegBKhM6KYB3kyMZbvErBuYdJkerx8MqIb87AVVDdacJtUBYwJl6Jop7RbPKS2u07Mr1ynhicy-Jh8r0qGY8PSUc5Vxi8ft1zBQgyzV790hyjA6dM81WcxlgnDIPcAbVspkbgzzcJzShpDNTkWVOp1QRc43xQyF7qD8ydW8oqhMq38V0R2muJYqsFcHXOJctrSF1RYejxuvbco6lSZQdzkW5M3sVcRnqRTX5NHNFnrSnJxYZzsVl6i8w8bTB09dMz2fg
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Comissão de defesa e proteção animal da 21ª Subseção - OAB - Bauru/SP. 
 

- 14.03.2019: Evento de adoção virtual de animais, parceria do Shopping Boulevard com a protetora 

independente Soraya Gasparini, Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB e Estela Pinheiro, 

fotógrafa da Meus Focinhos; 

- 14. 03.2019: A Comissão OAB vai à Escola em parceria com a Comissão de Proteção e Defesa 

dos Animais esteve no dia 13/03/2019 na ETEC Rodrigues de Abreu com a palestra "Introdução aos 

Direitos dos animais: Ações para Guarda Responsável de Animais Domésticos". Foram palestrantes 

a Presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais Dra. Thais Viotto e a advogada Dra 

Ana Luiza; 

- 25.03.2019: Acompanhamento de triagem e doação de animais de grande porte apreendidos no 

município juntamente com o COMUPDA; 

- 31.03.2019: A Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru participou do evento “II 

Piquenique Vegano" dando orientação jurídica e também sobre guarda responsável de animais 

domésticos. A comissão por meio de sua Presidenta dra Thaís Viotto e os membros Marcelo e 

Regiane, tamém participou da roda de conversa que tem como tema "ética animal", cujo o intuito é 

tirar as dúvidas das pessoas sobre diversos assuntos relacionados ao tema; 

- 05.04.2019: Campanha Abril laranja de prevenção a crueldade animal da Comissão de defesa e 

proteção animal da OAB Bauru; 

- 13.04.2019: Apresentação do castramóvel pelo Prefeito de Bauru Clodoaldo Gazzetta, ao 

COMUPDA (conselho municipal de proteção e defesa dos animais), representado pela Vice 

Presidente Soraya Gasparine para a Comissão de Defesa e proteção animal da OAB Bauru, 

representada pela presidente desta comissão dra Thaís Boonen Viotto, com a presença de Luiz 

Ricardo Paes Barros Cortez, diretor da divisão de vigilância ambiental, Luiz Pires, diretor do 

Zoológico e membro do conselho gestor do governo, Dr Mario Ramo, diretor da saúde coletiva, Dr 

Fogolin, secretário de saúde e os vereadores Fabinho Manfrinato e Markinho; 

- 13.04.2019: Palestra parceria das comissões OAB vai a escola e defesa animal. Tema: Guarda 

responsável de animais domésticos. E.E.Professor Joaquim de Michelli ministrada pelas advogadas 

da Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru Dra Thaís Viotto e dra Hyara Lorca; 

- 29.04.2019: Lançamento e publicação pela página no face da Comissão de defesa e proteção 

animal da OAB Bauru do flyer informativo para divulgação de algumas dicas para um bom convívio 

harmônico entre os condôminos e os animais; 

- 06.05.2019: Iniciada no bairro Vila Dutra a primeira fase do programa do castramovel, com a 

primeira palestra de orientação para guarda responsável e saúde animal ministrada pelas 

advogadas da Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru dra Thaís Ferreira e Ana Luiza 
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Ortiz, oficina de roupinha cirúrgica com a Soraya Gasparini (COMUPDA), bem como cadastro da 

população em parceria com a Prefeitura de Bauru; 

- 13.05.2019: Segunda palestra de orientação para guarda responsável e saúde animal Parque 

Santa Candida, ministrada pelas advogadas da Comissão de defesa e proteção animal da OAB 

Bauru dra Thaís Ferreira e Hyara Lorca, oficina de roupinha cirúrgica com a Soraya Gasparini 

(COMUPDA), bem como cadastro da população em parceria com a Prefeitura de Bauru; 

- 22.05.2019: Acompanhamento de triagem e doação de animais de grande porte apreendidos no 

município juntamente com o COMUPDA; 

- 24.05.2019: Palestra "Cuide do seu bichinho" para alunos do segundo ano da EMEF Thereza 

Tarzia. Palestrantes, as advogadas dra Thaís Viotto, presidente da comissão de defesa e proteção 

animal da OAB Bauru e dra Hyara Lorca membro da comissão de defesa e proteção animal da OAB 

Bauru; 

- 02.06.2019: Entrevista da dra Thais Viotto Presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal 

OAB - Bauru/SP ao JC Bauru na matéria “Condomínio não pode proibir animais de estimação, 

decide STJ”. 

- 03.06.2019: Palestra de orientação para guarda responsável e saúde animal ministrada pela 

advogada Dra Thaís Ferreira, oficina de roupinha cirúrgica com a Soraya Gasparini e cadastro da 

população EMEII Iara Conceição Vicente, no Chapadão/Isaura Pita Garms; 

- 07.06.2019: Comissão de Defesa e Proteção Animal participa da feira SIMAB - Semana Integrada 

do Meio Ambiente da PMB; 

- 10.06.2019: Palestra de guarda responsável e cadastro da primeira fase do programa do 

castramovel, bairro Gasparini, escola Maria Elizabet, ministrada pela advogada Dra Thaís Ferreira, 

oficina de roupinha cirúrgica com a Soraya Gasparini; 

- 11.06.2019: Palestra: "Como cuidar bem do seu bichinho". Parceria comissão da OAB vai a escola 

e comissão de defesa animal. Palestrantes, dra Thaís Viotto, dr Gustavo Zapaterra e dra Gabrielle 

Rosa; 

- 15.06.2019: Tradicional festa junina vegana da Comissão de Defesa e Proteção Animal OAB - 

Bauru/SP; 

- 17.06.2019: Acompanhamento de triagem e doação de animais de grande porte apreendidos no 

município juntamente com o COMUPDA; 

- 18.06.2019: Palestra da presidenta dra Thaís Viotto na subseção de Ibitinga/SP sobre direitos dos 

animais; 

- 18.06.2019: Primeira fase educativa do programa do castramovel parceria Prefeitura de Bauru, 

Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru e COMUPDA, com palestra de guarda 

https://www.facebook.com/cdpaoabbauru/?__tn__=K-R&eid=ARDELqpFgSScJ-9GGK1Ls4_mqESP9OerSrlR5NWlsDvvxj1NGhAuxI7Wvlq-z087vTuLzBTU_OI7Dq6E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQN6PjMatfW89DTRYrS86e_fT3eoyiGRS1HvFaS9BgZ0s4jNpaP4gOLvXHW-tlUrIvSzYaGG3iXr04-LgGhhBsQgw2V9wu5i_tvLVow23THJoYNNtVbVIzjt7XKzFz766ao8fE7xai5um_25TowHq_gXmTiENJYblb-It4stZn4-OratrwELZgLu3UgKcya1BviE-8dOzLugz7GOmqF3kBtB61PlVD5zoZ7bED4tUNE3elQ9VlHo1_IxMwP6e3efobIBDxuqVCWdpCNYoXEyiKdaAf2-YWs-kC_e-1531W_VDN-ETgbTJodUd-T3yupMvr76lss6icIC2f3pMlCcY
https://www.facebook.com/cdpaoabbauru/?__tn__=K-R&eid=ARDELqpFgSScJ-9GGK1Ls4_mqESP9OerSrlR5NWlsDvvxj1NGhAuxI7Wvlq-z087vTuLzBTU_OI7Dq6E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQN6PjMatfW89DTRYrS86e_fT3eoyiGRS1HvFaS9BgZ0s4jNpaP4gOLvXHW-tlUrIvSzYaGG3iXr04-LgGhhBsQgw2V9wu5i_tvLVow23THJoYNNtVbVIzjt7XKzFz766ao8fE7xai5um_25TowHq_gXmTiENJYblb-It4stZn4-OratrwELZgLu3UgKcya1BviE-8dOzLugz7GOmqF3kBtB61PlVD5zoZ7bED4tUNE3elQ9VlHo1_IxMwP6e3efobIBDxuqVCWdpCNYoXEyiKdaAf2-YWs-kC_e-1531W_VDN-ETgbTJodUd-T3yupMvr76lss6icIC2f3pMlCcY
https://www.facebook.com/cdpaoabbauru/?__tn__=KH-R&eid=ARDrOjCot8D2Zh-OWLMvbf7PyLxL6zptnfWk3Csa720nzPqjV6a7MFJyMe5hWj9IssylIxhF-rdHBTUR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqrTU8ypEZXjoTMvjGwVv7wXMVjTrrRY1OBsfi34aA0vsw8XSHRmAZA1ilufdGGe0GtSr3DOywEm1zuSEFTtocQ9OBmjZw55XCTApeDHq_Yrs_opUa9vArJ6wj8ky189KBoSAjYKBIcZ1oo8K9XpI2XrfzsHFZ8RrJjQDOYhUtgv7PwbrwYR2OlPyssJnq67k8eHk2bNHvgByOqp3wPuMTdGwZSoCqYFgySQRNbz6uDtgbKG4KvWKqbbHRpCZZJERYxTQAllBFodZ9-G9EmvmEddmOwnBTDtraFdGQZWgfsEdHybr7D5UGXbYYmgQE-zmY30x1Yust70EtPGzgDOQ
https://www.facebook.com/cdpaoabbauru/?__tn__=KH-R&eid=ARDrOjCot8D2Zh-OWLMvbf7PyLxL6zptnfWk3Csa720nzPqjV6a7MFJyMe5hWj9IssylIxhF-rdHBTUR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqrTU8ypEZXjoTMvjGwVv7wXMVjTrrRY1OBsfi34aA0vsw8XSHRmAZA1ilufdGGe0GtSr3DOywEm1zuSEFTtocQ9OBmjZw55XCTApeDHq_Yrs_opUa9vArJ6wj8ky189KBoSAjYKBIcZ1oo8K9XpI2XrfzsHFZ8RrJjQDOYhUtgv7PwbrwYR2OlPyssJnq67k8eHk2bNHvgByOqp3wPuMTdGwZSoCqYFgySQRNbz6uDtgbKG4KvWKqbbHRpCZZJERYxTQAllBFodZ9-G9EmvmEddmOwnBTDtraFdGQZWgfsEdHybr7D5UGXbYYmgQE-zmY30x1Yust70EtPGzgDOQ
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responsável, oficina de roupinha cirurgica e cadastro das pessoas que irão castrar os animais no 

bairro Terra Branca, EMEI Maria Izolina Theodoro; 

- 25.06.2019: A comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru, em parceria com COMUPDA 

e Prefeitura de Bauru esteve na EMEI Roberval Barros para palestra, cadastro e oficina de roupinha 

cirúrgica cumprindo a primeira fase do programa do castramóvel; 

- 25.06.2019: Reunião ordinária da Comissão de Defesa e Proteção Animal; 

- 07.07.2019: Conscientização para guarda responsável na feira do rolo, com orientação de saúde 

animal, e orientação jurídica com os advogados da Comissão de defesa e proteção animal da OAB 

Bauru, sobre maus tratos, denúncias, animais comunitários;  

- 25.07.2019: Reunião da Comissão de Defesa e Proteção Animal; 

- 07.08.2019: A Comissão de Defesa e Proteção Animal, representada por sua Presidente Dra Thais 

Viotto e Dra. Ana Luiza Ortiz, em parceria com a Comissão OAB vai a Escola realizou Palestra com 

tema: "Como Cuidar Do Seu Bichinho", palestra esta que visa conscientização infantil, na EMEI 

Tereza Tarzia; 

- 07.08.2019: Lançamento da campanha “Quer amor adote” do COMUPDA, Comissão de defesa e 

proteção animal da OAB Bauru e PMB, na qual cartazes foram fixadas no transporte coletivo para 

fomentar a adoção de animais carentes resgatados; 

- 10.08.2019: Palestra: "Como cuidar do seu bichinho". Dra Thaís Viotto, dra Gabrielle Rosa e dr 

Gustavo Zapaterra, ambos da comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru em parceria 

com a Comissão da OAB vai a escola; 

- 15.08.2019: Palestra direito dos animais EE Sueli Se Rosa, dra Thaís Viotto e Dra Aline, da 

Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru em parceria com a comissão da OAB vai a 

Escola; 

- 16.08.2019: Apresentação do artigo científico de autoria da Presidenta desta comissão, advogada, 

mestre em direito de tema "A representação processual dos animais por seus tutores:uma 

possibilidade trazida pelo novo código de processo civil" no IV Congresso de Atualização Juridica da 

OAB Bauru; 

- 17.08.2019: Campanha de adoção de cães “Adotar é um ato de amor” da Comissão de defesa 

animal da OAB Bauru, protetora Soraya Gasparine e Supermercado confiança MAX; 

- 19.08.2019: Acompanhamento de denunciante até a central de policia judiciária para lavratura de 

boletim de ocorrência; 

- 20.08.2019: Palestra Dra Thaís Viotto e dra Hyara Lorca, "Como cuidar do seu bichinho";  

Parceria da comissão da OAB vai a escola com a Comissão de Defesa e Proteção Animal OAB - 

Bauru/SP; 

https://www.facebook.com/oabbauru21/?__tn__=K-R&eid=ARBei7qvJkCFu0DMrJHL98zXcOtEOBqYEZS8PuK8VrWY6gRtVmRAQG9oaTe4vtrIr2vumQRA5tu_Jl08&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0TVkOSitPjJwRyFrYZQ2CTz1HHTPyXgycI1jahIBqS4l2XLjEMdIYmHqlg7vQkbrbd5GvuKTkF9vjxTPOnBT8sySToe07lB63s1zmYTzDNzo5IqYfH2RPMa9hWUoFL4hm1uAx0mgdQhkHlDBNDaD0sYlnM-Rr2UlO5tAL4uy53--uRoMVwSzwMm4cmsO8hvcSLdD_H4xubt6l1t5UuRKqypxWMXRh31m48wgKDHw8aha1KdT-CDdR4C8hfxp7HGi25hoF0L8RtionklAcbmR5t9sGgaAKn0gI83MpGhY9JUZcvmu4Z5J5gyg_7_FQciE7BHgsB7vuJnQa6-au77Q
https://www.facebook.com/oabbauru21/?__tn__=K-R&eid=ARBei7qvJkCFu0DMrJHL98zXcOtEOBqYEZS8PuK8VrWY6gRtVmRAQG9oaTe4vtrIr2vumQRA5tu_Jl08&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0TVkOSitPjJwRyFrYZQ2CTz1HHTPyXgycI1jahIBqS4l2XLjEMdIYmHqlg7vQkbrbd5GvuKTkF9vjxTPOnBT8sySToe07lB63s1zmYTzDNzo5IqYfH2RPMa9hWUoFL4hm1uAx0mgdQhkHlDBNDaD0sYlnM-Rr2UlO5tAL4uy53--uRoMVwSzwMm4cmsO8hvcSLdD_H4xubt6l1t5UuRKqypxWMXRh31m48wgKDHw8aha1KdT-CDdR4C8hfxp7HGi25hoF0L8RtionklAcbmR5t9sGgaAKn0gI83MpGhY9JUZcvmu4Z5J5gyg_7_FQciE7BHgsB7vuJnQa6-au77Q
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- 22.08.2019: Acompanhamento de triagem e doação de animais de grande porte apreendidos no 

município juntamente com o COMUPDA; 

- 23.08.2019: Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru esteve no Baile dos advogados 

2019; 

- 24.08.2019: Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB Bauru em parceria com a agrosolo 

com orientação sobre Guarda Responsável; 

- 30.08.2019: Inauguração do castramóvel em Bauru com a presença da Comissão de defesa e 

proteção animal que fez toda fase 1 de conscientização e cadastro; 

- 30.08.2019: Palestra "Direitos animais: aspectos relevantes", na faculdade Npjbauru Anhanguera 

com a presidenta desta Comissão, dra Thaís Ferreira através da Comissão da OAAB vai a escol; 

- 31.08.2019: Reunião ordinária da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB de Bauru; 

- 03.09.2019: Parceria da Comissão de defesa animal, agrosolo e Dr Volpato, com palestra do Dr 

Filipe Dantas sobre o tratamento da leishmaniose canina; 

- 04.09.2019: Conscientização para guarda responsável de animais domésticos, com a Comissão 

de defesa e proteção animal da OAB Bauru na feira noturna do Parque Vitória Régia; 

- 10.09.2019: Palestra Dra Hyara Lorca e dra Andressa Dias Aro da Comissão de defesa e proteção 

animal da OAB Bauru na EMEI José Gori, "Cuide do seu bichinho" em parceria com a comissão da 

OAB vai a escola; 

- 11.09.2019: Palestra Dra Andressa Dias Aro e Dr Rafael Telles Soares na EMEI José Gori, "Cuide 

do seu bichinho".Trabalho da comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru em parceria 

com a comissão da OAB vai a escola; 

- 13.09.2019: Palestra "Como cuidar do seu bichinho" da parceria entre a Comissão de defesa e 

proteção animal e da comissão da OAB vai a escola foram os doutores Gabrielle Rosa e Gustavo 

Zapaterra, na EMEI Tereza Tarzia. No Isaura pita Garms, Comissão de defesa e proteção animal da 

OAB Bauru em parceria com a comissão da OAB vai a faculdade; 

- 15.09.2019: Campanha de adoção e conscientização para guarda responsável de animais 

domésticos do Bauru Tênis Clube em parceria com a DogChoni e Comissão de defesa e proteção 

animal da OAB Bauru; � 

- 18.09.2019: Conscientização para guarda responsável de animais domésticos, com a Comissão 

de defesa e proteção animal da OAB Bauru na feira noturna do Parque Vitória Régia; 

- 22.09.2019: Passeata de Conscientização para guarda responsável de animais domésticos, 

Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru e escola infantil Quintal da Anita; 

https://www.facebook.com/npjbauruanhanguera?__tn__=K-R&eid=ARB5z612gpUxvp_OSX3clvB3HL6SxeUXaJu-fKewjm-UQocFGkr7ZRneIG_sIIQdZZkdhytiD4OOjfdo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV8mqEWy3_mxAztIycPvmD2VuicoH9qhaczH63BKgiTSfF4NCGximCMJGr6hnbEJtxDjMdVHY-8zjpS_EszdOM_fGHOHKIpGvKUjackd50RlFv7IC3JWejsQ1ePFp_5nM4Oswq3WeDbtWCAbGJZXNxkUUmyy_4V0y-Jg69__MhAv9NuDEU78E_eMH0tqm36VRpLncOO8vvwRgb2E2wLVWkwYxDp5LNG1TC4Kyv2Q-OcdOwIpyKTkv9NLgagmC2Xao3pnwfIjiboTjtm0kVSSiSfu6YUlr1qxPNJ_iVS_O9izIiGcIKUYwm7o-pGasI5FbXc-uRqwL-QkgtYYdFpi6PqyYXHEdk8Qw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002827068111&__tn__=K-R&eid=ARDhjX56OFJF_e1Kq0odKTTc1TwCE9clnrzC54u-6LChHoRVC3ZCdmwt36B3RsFAYlXaFU1SEVrqcM34&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV8mqEWy3_mxAztIycPvmD2VuicoH9qhaczH63BKgiTSfF4NCGximCMJGr6hnbEJtxDjMdVHY-8zjpS_EszdOM_fGHOHKIpGvKUjackd50RlFv7IC3JWejsQ1ePFp_5nM4Oswq3WeDbtWCAbGJZXNxkUUmyy_4V0y-Jg69__MhAv9NuDEU78E_eMH0tqm36VRpLncOO8vvwRgb2E2wLVWkwYxDp5LNG1TC4Kyv2Q-OcdOwIpyKTkv9NLgagmC2Xao3pnwfIjiboTjtm0kVSSiSfu6YUlr1qxPNJ_iVS_O9izIiGcIKUYwm7o-pGasI5FbXc-uRqwL-QkgtYYdFpi6PqyYXHEdk8Qw


Comissão de defesa e proteção animal da 21ª Subseção - OAB - Bauru/SP. 
 

- 23.09.2019: Dia da família na EMEI José Gori, inúmeras atividades foram preparadas para os pais 

e alunos, dentre elas fiz a palestra "Amor aos animais", ministrada pela presidenta da comissão de 

defesa e proteção animal da OAB Bauru Dra Thaís Viotto; 

- 24.09.2019: Reunião ordinária da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB Bauru; 

- 25.09.2019: Palestra da presidenta dra Thaís Viotto na subseção de Mirandópolis/SP sobre 

direitos dos animais. 

- 28.09.2019: Participação da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB Bauru no evento da 

Clinica veterinária Pet Center “Top dia de proteção” para fomentar a importância da vacinação; 

- 30.09.2019: Acompanhamento de triagem e doação de animais de grande porte apreendidos no 

município juntamente com o COMUPDA; 

- 04.10.2019: Comissão OAB vai à Escola em parceria com a Comissão de Proteção e Defesa dos 

Animais esteve, na tarde de ontem (03/04/19) na E.E. Profª Sueli Aparecida Sé Rosa com a palestra 

"Cuide do seu bichinho" ministrada para o 6º ano. Foram palestrantes a advogada e Presidente da 

Comissão de Proteção e Defesa dos Animais Dra. Thais Viotto e a Dra. Regiane Ribas; 

- 08.10.2019: Visita da Presidente da Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru Dra 

Tháis Viotto e da Vice Prresidente do COMUPDA Soraya Gasparine ao castramovel/Vila dutra 

Bauru/SP. 

- 11.10.2019: Palestra Dra Thaís Viotto, advogada, mestre em direito, presidenta da Comissão de 

defesa e proteção animal da OAB Bauru e do conselho municipal de proteção e defesa dos animais, 

do tema "Direitos dos animais: aspectos relevantes", na UNIESB as 19:00 em parceria com a 

comissão da OAB vai a faculdade. 

- 16.10.2019: Conscientização para guarda responsável de animais domésticos, com a Comissão 

de defesa e proteção animal da OAB Bauru na feira noturna do Parque Vitória Régia; 

- 28.10.2019: Acompanhamento de triagem e doação de animais de grande porte apreendidos no 

município juntamente com o COMUPDA; 

- 29.10.2019: Palestra da Dra Thaís Viotto presidente da Comissão de defesa e proteção animal da 

OAB Bauru na semana jurídica da FACOL/ Lençóis tem, palestra de direito dos animais. 

- 02.11.2019: Evento da Igreja Rasgando os céus com a participação da comissão de defesa e 

proteção animal da OAB Bauru, com orientações para guarda responsável de animais; 

- 05.11.2019: Reunião no gabinete do prefeito, com o suplente do PP Richard Tenedine, Dra Thaís 

Viotto presidente da Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru e Soraya Gasparine, 

vice presidente do COMUPDA para recebimento de mais uma verba para castração 2020 que fora 

enviada pelo deputado Ricardo Izar;  



Comissão de defesa e proteção animal da 21ª Subseção - OAB - Bauru/SP. 
 

- 07.11.2019: Reunião extraordinária comissão de defesa e proteção animal da OAB junto ao 

Conselho Municipal de proteção e defesa animal de Bauru, com a Presença da especialista em 

Direito ambiental dra Mayra Silva Fernandes, ex secretária do meio ambiente da prefeitura de 

Bauru; 

- 07.11.2019: Moção de apoio da Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru a petição 

de Amicus Curiae da ONG Naturae Vitae sobre o caso das capivaras do condomínio Lago Sul em 

Bauru; 

- 17.11.2019: Participação da Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru no evento 

solidário na paróquia Santa Luzia de Bauru com orientações para guarda responsável de animais 

domésticos. 

- 16.12.2019: Primeira campanha "vamos encher a barriga e o coração” de arrecadação de ração para cães e 

gatos da OAB Bauru com as parcerias entre a comissão de filantropia e comissão de defesa e proteção 

animal. 

- 20.12.2019: Presidenta da Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru, recebe homenagem na 

OAB SP por ser palestrante oficial do departamento de cultura e eventos da seccional SP representando a 

ciência juridica de direito dos animais. 

- 20.12.2019: Campanha on line da Comissão de defesa e proteção animal da OAB Bauru para sensibilização 

em relação à ilegalidade de rinhas de Pit Bulls, diante da comoção da prisão de acusados de rinha de galo 

em Mairiporã/SP. 
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