ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA CINCO DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE,
CONFORME O CALENDÁRIO DE REUNIÕES.
Aos cinco dias do mês de junho 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 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: O Presidente, Sr José Carlos
Selone dá sequência à reunião ressaltando os pontos principais da ata anterior, bem
como colocou para os protetores independentes 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 – Convênio Max Plank: O modelo do convênio já foi fechado
(atendimento à traumas e cirurgias de tecidos moles), incluindo os exames que,
provavelmente, serão realizado na própria faculdade, por laboratório terceirizado. O
CCZ fará a mediação e envio dos casos, na tentativa de melhor organização. O Sr José
Carlos Selone, presidente do COMPDA, afirmou que a efetivação do convênio está em
fase burocrática/administrativa e, acredita que, em torno de noventa dias, será
finalizado. 04- Apoio da SEMURB para vistorias: A Sra Elaine Katayama,
conselheira titula e vice presidente do COMPDA, esclareceu sobre o uso e apoio do
carro da SEMURB, para verificação de denúncias ou qualquer outra necessidade em
prol dos animais, com agendamento e organização prévios. As protetoras independentes
convidadas, Jamile Palamedi e Iara Palamedi, ressaltaram a importância desse apoio,
afirmando que a presença de um membro do Conselho, com apoio da secretaria da
prefeitura, bem como orientação jurídica, fortalecem essas averiguações de maus tratos
e intimidam o possível autor. 05- Palestras de orientação em escolas públicas e
privadas: Ainda estamos no aguardo do material que está sendo desenvolvido para
início das palestras. O protetor independente Cleiton Moretti enfatizou na necessidade
dessas ações, em escolas públicas e privadas, a nível municipal e estadual, considerando
que a formação de base, levará à conscientização e apresentará mudanças efetivas a
longo tempo. 06- Contratação de mais um veterinário para o CCZ: Informado pelo
presidente Sr José Carlos Selone, que um terceiro veterinário já está em fase de

contratação pela prefeitura para compor o quadro de funcionários do CCZ, visando
agilizar o processo de castração e diminuir o tempo de espera. 07- Ofício para troca de
Conselheiros indicados pela gabinete da prefeitura: Ainda com a palavra o Sr José
Carlos Selone, informou aos participantes que o prefeito, Sr Gaspar, irá rever as
indicações feitas para conselheiros deste Conselho, considerando a importância da
participação efetiva de seus membros para a causa animal. Novos nomes já estão sendo
cotados e em breve, indicados. 08 – Reunião com a Guarda Municipal: Está agendada
uma reunião do COMPDA com a Guarda Municipal de Indaiatuba para esclarecimentos
de algumas ações em casos de denúncias, bem como efetivação e fiscalização da Lei
cde proibição de Fogos, recém aprovada. A conselheira titular e segunda secretária
Andreia Passos, completou com a ideia de estreitamento de relações com as polícias
locais, Militar e Civil, ressaltando que há uma Delegacia Digital de Proteção aos
Animais (DEPA) e que já existem ações e participações de policiais civis locais em prol
da causa. 09 – Extra Pauta: Os protetores independentes convidados colocaram suas
angustias diárias na proteção animal, exemplificaram casos e dúvidas em ações e mais
uma vez a diretoria do COMPDA se colocou à disposição para acompanhar e assessorar
em tudo o que for possível e preciso para resultados mais firmes e efetivos. O Vereador
Sr Januba, participou da reunião e também se colocou à disposição para atuar em
parceria em prol da causa animal, informou também que um de seus assessores irá
participar das reuniões do COMPDA, a fim de facilitar essa aproximação. 10 - Agenda
para próxima reunião: A próxima reunião se realizará no dia 03/07/2017, 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, 05 de junho de 2017.
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