ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA SETE DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE,
CONFORME O CALENDÁRIO DE REUNIÕES.
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, realizou-se na sala de
reuniões do Bosque do Saber, situado à Rua Pederneiras, 410 – Jardim do Sol em
Indaiatuba, a partir das dezoito horas e trinta minutos, a sexta reunião ordinária do
COMPDA Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, conforme calendário
de reuniões para atender as seguintes pautas. 01 – Abertura e verificação de quórum:
Após a verificação do quórum, a Sra Elaine Katayama, Conselheira Titular e Vice
Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos animais, iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos, especialmente dos protetores independentes visitantes
e na sequência convidou a Conselheira Titular e Segunda Secretária Executiva do
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Andreia Passos, para lavrar a
Ata. 02 – Apresentação da Ata da Reunião anterior: A Vice Presidente, Sra Elaine
Katayama, dá sequência à reunião ressaltando os pontos principais da ata anterior, bem
como ressaltou a importância da participação de todos os membros e protetores
independentes nas reuniões mensais, para um resultado melhor e mais eficaz para causa.
03 – Campanha de Vacinação: A Vice Presidente seguiu explicando a nossa
participação no mês de vacinação contra raiva do município, como decidido em
reuniões anteriores, alertou para a necessidade de participação de mais voluntários nessa
campanha, para atingirmos o objeto de conscientização e sondagem de cada região da
cidade, enfatizando as localidades mais problemáticas e com maior número de caso de
maus tratos e abandono. Ainda com a palavra, a Vice Presidente falou da experiência
positiva no primeiro bairro atendido, Campo Bonito. Foram atendidos cerca de
quatrocentos animais, entre cães e gatos. Todos receberam vermífugos, foram feitos
cadastros para castração no CCZ e a Magnus participou distribuindo amostras grátis de
ração. A Conselheira Titular, Maria Fernanda, da Faculdade Max Plank, ressaltou que
poderia colocar mais alunos à disposição para ajudar na campanha. O próximo bairro
atendido será o Caminho da Luz, a Conselheira Titular e Primeira Secretária Executica,
Lígia Perez, irá participar, acompanhada de voluntárias da UPAR, considerando ser um
local próximo ao abrigo da associação, que acaba transferindo à eles, sérios problemas.
04 - FAICI: Os Conselheiros Titulares, Lígia Perez e Gilmar, fiscalizaram a festa na
cidade, representando este Conselho, a fim de assegurar que nenhum ato demasiado de
maus tratos ocorresse no local, resumiram suas experiências e nenhum fato relevante foi
observado, bem como não houve soltura de fogos acima do permitido pela legislação
local. 05 - Palestras de orientação em escolas públicas e privadas: A Sra Elaine
Katayama informou que as palestras já estão praticamente prontas e na próxima reunião
já teremos algo objetivo em mãos para início das ações nas escolas. 06 - LEI CONTRA
FOGOS: Recebemos a visita de um dos assessores do Vereador Januba que, se colocou
à disposição para esclarecer os últimos fatos ocorridos em relação a Lei contra fogos,

recém aprovada na Câmara. Existe uma liminar que suspende a Lei temporariamente. O
autor desta é um empresário, de cidade próxima, que tem interesses na venda de fogos
de artifícios. O jurídico do município já está trabalhando de forma adequada para conter
esse fato, que seria um retrocesso ao município e a luta dos protetores e demais pessoas
envolvidas. 07 – Extra Pauta: Recebemos a visita de moradores do Mosteiro e Terras
de Itaici, que vieram pedir apoio para cessar ações de maus tratos no local, que ocorrem
há anos. As últimas ações envolvem a morte de capivaras a tiros, envenenamento de
patos e animais domésticos. Os moradores trouxeram fotos, relatos e a indignação em
relação aos terríveis fatos. Orientamos sobre a necessidade da formalização destas
denúncias, na delegacia digital do estado de SP, DEPA, assegurando totalmente o
anonimato destas denúncias, bem como a diretoria do Conselho se colocou à disposição
para procurar e informar o Ministério Público sobre tais fatos, buscando uma solução
rápida e eficaz para o possível crime. 08 - Agenda para próxima reunião: A próxima
reunião se realizará no dia 04/09/2017, às 18:30hs, na sala de reuniões do Bosque do
Saber. 09 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Elaine Katayama,
Conselheira Titular e Vice Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos
animais, deu por encerrada a reunião, agradeceu a atenção e participação dos
Conselheiros e Visitantes
Indaiatuba, 07 de agosto de 2017.
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