ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO, CONFORME O
CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na sala de
reuniões do Bosque do Saber, a partir das quatorze horas e trinta minutos, a oitava
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 Primeira Secretária
Executiva do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Ligia Perez, para
lavrar a presente ata.

02 – Apresentação da Ata da Reunião Anterior: A Vice

Presidente, Sra Elaine Katayama, segue ressaltando os pontos principais da ata anterior,
chamando atenção para a importância da participação de todos, nas reuniões e ações
deste Conselho, bem como nos assuntos pertinentes à causa animal e principais
necessidades desta. Agradeceu a presença dos visitantes, 03 –Feira de adoção –
Protocolo: Ficou decidido que a Conselheira e Segunda Secretária, Andrea Passos, vai
reencaminhar o email do Protocolo de adoção, para conhecimento e possíveis alterações
e o Conselheiro Arthur fará a arte que será enviada também por email a todos os
conselheiros para aprovação e por fim o material será enviado para gráfica. 04,05 Ética e Postura dos Conselheiros: A Vice-Presidente falou sobre a ética e postura dos
Conselheiros, para que os assuntos discutidos e votados na reunião ficassem realmente
na reunião e não fossem expostos de forma errada, pra não gerar fofocas ou intrigas.
Extra Pauta: O Conselheiro Adriano explicou sobre a mudança de nome do CCZ que
agora passa a ser CRA – Centro de Reabilitação Anima , na prática não mudou quase
nada mas agora a verba vem da Secretária de Saúde e não mais da Secretaria de
Urbanismo e Meio Ambiente. Também foi feito um ofício para a Secretaria de Relações

Institucionais solicitando que se coloque Outdoor na cidade para divulgação da lei que
proíbe a soltura de fogos de artifícios. Foi solicitado pela representante da Aprai, a Sra
Nazare, que se fizesse uma divulgação e orientação sobre a importância de telas de
proteção em apartamentos, devido a inúmeros casos de pedido de ajuda que a Ong
recebe, de gatos que caem das janelas de apartamento por falta de telas de proteção.
05 - Agenda Para Próxima Reunião: A próxima reunião se realizará no dia três de
setembro de dois mil e dezoito, às 14h00, na sala de reuniões do Bosque do Saber. 06 Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado a Vice Presidente deu por encerrada a
reunião, agradecendo a atenção e participação dos Conselheiros e Visitantes

Indaiatuba, 06 de agosto de 2018.
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