ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA NO DIA
OITO DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, CONFORME O
CALENDÁRIO DE REUNIÕES.

Aos oito dias do mês de maio do anos 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 Quinta reunião ordinária do
COMPDA Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, marcada para o dia
08 de abril de 2017, conforme calendário de reuniões para atender as seguintes pautas.
01 – Abertura e verificação de quórum: Após a verificação do quórum, o Sr Jose
Carlos Selone - Conselheiro Titular e Presidente do Conselho Municipal de Proteção e
Defesa dos animais, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e convidando a
Conselheira Titular e 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 Jose Carlos Selone inicia a reunião
com assinatura da Ata anterior.- 03.Entrega do Regimento para os
Membros do Compda: Foi entregue o Regimento para todos os Membros
do Compda presentes na reunião e também para Sra Maria Emilia Freire e
Simone B. Lima, convidadas. 04- Formar comissão para ação no Bairro
Caminho da Luz . Ficou decidido que essa ação será em conjunto com a
Vigilância Epidemológica , Vigilância Sanitária, CCZ, representantes da
Faculdade Maxplanck, SEMFABES,ONGS, Protetores Independentes, etc,.
A data esta em suspenso pois será em parceria com a vacinação AntiRábica, à responsável, a veterinária Soledad, informou à Conselheira
Maria Fernanda Vianna Marvulo que provavelmente será em agosto/17.
Ficou decidido também de se fazer uma cartilha com várias informações de
cuidados com o animal, da posse responsável, fazer panfletos educativos
sobre a lei dos fogos, etc.. 05- Formar comissão para realizar palestras
nas escolas: Assim que os projetos ficarem prontos, formaremos as
comissões. 06- Reunião com Sr Marcelo sobre palestras nas escola: A
Conselheira e Vice-Presidente Elaine Katayama, conversou com Sr
Marcelo da SEMURB sobre o projeto e ainda esta sendo elaborado, mas
ficou acertado de se fazer 02 projetos para escolas do ensino fundamental I
e fundamental II. 07 – Reunião com Sr Mario (assessor do Vereador
Helio Ribeiro): Informado pela Conselheira Elaine Katayama que o
Compda será consultado e convidado a participar, sempre que houver
qualquer discussão ou PL pertinente ao nosso Conselho. 08- Denúncia

(notificação) : Foi realizada uma reunião com a Diretoria do COMPDA e a
Sra Viviane da Vigilância Sanitária e ficou acertado que quando se fizer
necessário teremos a presença também de um funcionário da Vigilância
Sanitária junto com a Elaine, conselheira, para visitas às denuncias. 09 Extra Pauta- Realização de um Senso dos protetores de animal onde o
conselheiro suplente, Sr. Gilmar Ap. Brito Pessuti entregou uma lista de 21
nomes de protetores, más não esta finalizada. 10 - Agenda e pauta para
próxima reunião: A próxima reunião se realizará no dia 05/06/2017, 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, 08 de maio de 2017.
________________________
- José Carlos Selone
- Presidente do COMPDA-

_________________________
- Ligia Perez
-Sec.Executiva / Relatora

