ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA TRÊS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE,
CONFORME O CALENDÁRIO DE REUNIÕES.
Aos três dias do mês de julho 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, o Sr. José Carlos Selone - Conselheiro Titular e
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 Primeira Secretária Executiva do
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais Ligia Perez, para lavrar a Ata.
02 – Apresentação da Ata da Reunião anterior: O Presidente, Sr José Carlos Selone
dá sequência à reunião ressaltando os pontos principais da ata anterior, bem como
colocou para os protetores independentes e visitantes as principais ações e conquistas já
realizadas por esse Conselho, enfatizando a importância da participação de todos, tendo
por foco, sempre, independente de posicionamento pessoal, o animal. Reafirmou que o
Conselho de Proteção e Defesa dos Animais preza pela unidade e seu papel também, é
apoiar no que for preciso, todos os que realizam o trabalho de proteção e defesa dos
animais. 03 – Contratação de um terceiro vrterinário no CCZ: O pedido de
contratação de mais um veterinário para o CCZ já foi encaminhado e aceito pelo RH da
Prefeitura e esta em processo de contratação..04- Formulário de Notificação para
denúncia: A Sra Elaine Katayama, conselheira titular e vice presidente do COMPDA
informou que já está pronto o formulário e em posse da diretoria para uso nas denúncias
e isso trará um fortalecimento nas ações do COMPDA. 05-Ação conjunta no Bairro
Caminho da Luz: O Sr. José Carlos Selone vai agendar uma reunião com a veterinária
da prefeitura Dra Soledad, para acertos finais da ação conjunta no bairro Caminho da
Luz. 06- Palestras nas escolas: O material de apoio para realização das palestras nas
escolas está pronto e será apresentado na próxima reunião do COMPDA onde será
também distribuídos os crachás para os conselheiros. 07- Reunião com os vereadores
para participação do COMPDA em assuntos pertinente a causa animal: Foi feito
um ofício para cada vereador que será entregue assim que eles voltem do recesso,
informando sobre a participação do COMPDA nas reuniões de debates e/ou decisões em
todos os assuntos referentes animal. Informamos ainda, sobre a Lei 6.047/2012, que
instituiu o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais , ser de caráter Consultivo e
Deliberativo, sendo assim , todo e qualquer Projeto de lei em andamento ou futuro deve
ser de conhecimento e ter a participação deste Conselho. 08 –Mês de conscientização
dos Bons Tratos aos animais: Ficou instituído o mês de agosto como o mês da
Conscientização dos Bons Tratos aos Animais onde faremos vários eventos em bairros

de Indaiatuba. O primeiro bairro será o Caminho da Luz, onde em conjunto com a
Secretaria de Saúde, CCZ, Faculdade Max Plant e outros, realizaremos ações
educativas, vacinação anti-rábica, empresas de alimentos para animais e casas
agropecuárias. que ainda serão determinadas através de parcerias com orientação de
veterinários do CCZ e da Faculdade Max Plant e várias outras ações como cadastro dos
animais para castração no CCZ, etc...09 – Extra Pauta: O Vereador João Januba fez a
fala que é simpatizante a causa animal e que está a disposição para o que precisar. A
convidada e protetora independente Sandra Fabiano, solicitou que fosse mais divulgado
as ações do COMPDA e informamos que toda Ata do COMPDA é publicada no site da
prefeitura e que nossa reunião é aberta a população e que se realiza toda primeira 2ª
feira do mês. Foi informado pela Conselheira e segunda secretária do COMPDA,
Andrea Passos, sobre uma denúncia de animais em gaiolas nas casas agropecuárias, em
exposição para comercio, ficou determinado que uma ação conjunta com a Vigilância
Sanitária e o COMPDA para averiguação de condições desses animais e orientação para
posteriormente atuação, caso esses animais estejam em situação de maus tratos.. 10 Agenda para próxima reunião: A próxima reunião se realizará no dia 07/08/2017, às
18:30hs, na sala de reuniões do Bosque do Saber. 11 - Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, o Sr. José Carlos Selone, deu por encerrada a reunião, agradeceu
a atenção e participação dos Conselheiros e Visitantes
Indaiatuba, 03 de julho de 2017.
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