ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA /
SP – REALIZADA NO DIA ONZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE, CONFORME O CALENDÁRIO DE REUNIÕES.
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, realizou-se na sala de
reuniões do SAAE Indaiatuba, a partir das quatorze horas e trinta minutos, a décima
primeira 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 visitantes presentes 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 – Fechamento dos assuntos anuais: A Vice Presidente
Elaine Katayama, deu sequência retomando os assuntos principais tratados durante o
ano de dois mil e dezessete, ressaltando as questões ainda em aberto, que independem
do Conselho, buscando soluções para conclusão destes. 04 – Convênio Max: A vice
presidente ressaltou, juntamente com o Conselheiro Titular, Adriano Mayoral, a
necessidade de uma conversa definitiva com o prefeito e a assessoria jurídica da
prefeitura, em relação ás reais possibilidades de convênios com as instituições ou
clínicas particulares, para a partir dessa informação, partirmos para conclusão final de
um convênio, tão importante e necessário para as ONGs locais que recolhem animais
em situação de risco. O Conselheiro Titular Luiz Medeiros tomou a palavra e sugeriu a
criação de uma comissão para esclarecer essas dúvidas jurídicas, bem como mediar e
repassar essas informações para os demais membros do COMPDA, inclusive sobre as
condições e regras para utilização do fundo de proteção animal. Essa comissão foi
escolhida de imediato e composta pelos conselheiros Elaine Katayama, Ligia Perez,
Andreia Passos, Silvana Mota e Luiz Medeiros. Como a prefeitura estará em recesso a
partir em pouco tempo, aguardaremos o início de janeiro para agendar e iniciar essas
novas ações. 05 - Palestras de orientação em escolas públicas e privadas: A Vice
Presidente, Sra Elaine Katayama informou que as palestras já estão prontas, que enviou
todo o material via email para apreciação de todos os membros, aguardando sugestões,
críticas e um nome para batizar o projeto. 06 – Visitantes: Recebemos a visita do Sr
Januba, vereador desta cidade, com sua assessora e o o Sr Fábio Piva, que veio para nos
apresentar um projeto piloto de senso e controle animal que já está sendo testado em
Vinhedo. Trata-se de um aplicativo, Crowpet que garante a identificação de todos os
animais perdidos, abandonados ou com tutores, para alimentar um banco de dados

municipal, facilitando assim, campanhas, necessidades de ações específicas, bem como
punição em relação às situações de abandono e/ou maus tratos. 08 – Extra Pauta: A
Conselheira Titular, Sra Simone Brandestini, tirou dúvidas sobre castração e
identificação de animais no CRA e ressaltou a continuidade de aumento de casos de
abandono e cadelas prenhas. O Sr Adriano Mayoral explicou a dinâmica, confirmou que
a fila para castração de gatas acabou e que o CRA caminha para concluir as castrações
de cadelas. 09 - Agenda para próxima reunião: A próxima reunião se realizará no dia
15/01/2018, às 14h00, na sala de reuniões do Bosque do Saber. 11 - Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, a Sra Elaine Katayama, deu por encerrada a reunião,
agradeceu a atenção e participação dos Conselheiros e Visitantes
Indaiatuba, 11 de dezembro de 2017.
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