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

Aos três dias do mês de abril do anos de dois mil e dezessete, realizou-se na sala de
reuniões do SAAE, situado à Rua Tangará, 540 – Vila Avaí em Indaiatuba, a partir das
treze horas, a Quarta reunião ordinária do COMPDA Conselho Municipal de Proteção e
Defesa dos Animais, marcada para o dia 03 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
Relação do Novo Corpo de membros do COMPDA com e-mails e
telefones para envio de atas e pautas. Anotados todos os nomes, bem
como e-mails e telefones para o envio de documentos relacionados ao
Compda. 04- Confirmação de Nomes para confecção de Crachás.
Nomes e documento entregues para o Sr. Gilmar Pessuti, conselheiro
suplente, para a confecção de crachás e informados que os mesmos
demoram 15 dias para ficarem prontos. 05- Reestruturação do espaço
físico do Compda: O Presidente, Sr Jose Carlos Selone, informa que
nossas próximas reuniões será no Bosque do Saber, continuando as 18:30
hs e toda primeira 2ª feira do mês. E que teremos um espaço na sala
reuniões do Comdema, com computador e telefone para uso compartilhado.
Dito também que tem um carro a disposição do Compda para averiguação
de denuncia, bem como para Ongs que também prestam esse serviço. 06Convênio com o Hospital Veterinário da faculdade Maxplanck:
Informado pela Conselheira Maria Fernanda Vianna Marvulo, que as
negociações estão em fase de elaboração do contrato entre o Jurídico da
Prefeitura Municipal de Indaiatuba e a Faculdade Max Planck . 07Contratação de um Veterinário para o CCZ: Informado pelo Presidente,
Sr. Jose Carlos Selone, que reconhece a necessidade de mais um veterinário
para diminuir a fila de espera de animais para castração e que esse assunto
está caminhando positivamente. 08- Realização de um Senso dos
protetores de animal: Ficou decidido que todas as informações ficarão
centralizadas no conselheiro suplente, Sr. Gilmar Ap. Brito Pessuti, e

depois encaminhado para apreciação do Compda.09-Formulário de
notifição para denuncia: Foi pedido a Conselheira, Sra. Núbia Bueno
Soares, a apreciação e avaliação para o formulário de notificação de maus
tratos. 10-Ação conjunta no Bairro Caminho da Luz: Solicitado pela
Conselheira e secretaria do Compda, Sra. Ligia Perez, que que fosse feito
uma ação conjunta com o CCZ, Meio Ambiente, Dengue, Bombeiros,
Policia Ambiental, Imprensa, etc., no bairro Caminho da Luz, para
orientações, castrações e tudo que se faz necessário para minimizar e ou
resolver problemas do bairro referentes a muitos animais soltos, doentes e
abandonados, e se decidiu montar uma comissão de ação, a data definida
para a ação será 22/07/2017, e na próxima reunião do Compda se formara
essa comissão com membros do Compda e protetores. 11- Palestras nas
Escolas: Será agendado um encontro com Sra. Rita Luppi, protetora e
pedagoga, e com Sr. Marcelo, funcionário da Semurb, para montarem duas
palestras priorizando a idade dos alunos, e se formará uma equipe para
realizar essas palestras. 12-Apresentar ações beneficentes para ajudar
ONGs de proteção animal: Projeto do bairro Caminho da Luz. 13-Extra
pauta: Informado pelo Sr Jose Carlos Selone que a Semurb enviará um
funcionário para as Ongs, Upar e Anjos de Patas, dois períodos na semana,
para ajudar na limpeza. Informado também que a diretoria do Compda se
reuniu com o Sr Hélio Ribeiro, Presidente da Câmara dos Vereadores de
Indaiatuba, onde lhe foi solicitado que o Compda fosse consultado e que
participasse das câmaras de discussão, quando o assunto fosse pertinente a
este conselho, e que isso ocorresse antes das votações do plenário.
Solicitado pelo conselheiro, Sr. Luis Medeiros, uma cópia do regimento
deste Conselho que será entregue a todos os membros na próxima reunião.
Informado também sobre as cadeiras em aberto neste conselho, foi feito um
requerimento ao Jurídico da Prefeitura de Indaiatuba para saber da
possibilidade de se preencher essas cadeiras com mais uma Ong
regulamentada na cidade.14- Agenda e pauta: A próxima reunião se
realizará no dia 08/05/2017, AS 18:30hs, na sala de reuniões do Bosque do
Saber. 15-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 abril de 2017.
________________________
- José Carlos Selone
- Presidente do COMPDA-

_________________________
- Ligia Perez
-Sec.Executiva / Relatora

