ATA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO, CONFORME O
CALENDÁRIO DE REUNIÕES.
Aos cinco dias do mês de fevereiro 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 décima
quarta 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, chamando atenção, mais uma vez, para a importância da
participação de todos, nas reuniões e ações deste Conselho. 03 – Projeto Educação
Animal: A Vice Presidente Elaine Katayama, deu sequência informando que no dia sete
de fevereiro, próxima quarta, participará, juntamente com a Conselheira Titular e
Segunda Secretária, Andreia Passos e a protetora independente Rita Luppi, de uma
reunião com a Secretaria de Educação para acertar detalhes para o início das ações nas
escolas municipais. Convidou os presentes para participação nesta reunião e atuação nas
escolas também. As protetoras independentes Sandra Fabiano e Emília Freire, bem
como a protetora independente e psicóloga Katia Guazzi, presentes nesta, se colocaram
à disposição para ajudar. O projeto será enviado para as escolas particulares também,
com o intuito de alcançar o maior número de crianças e adolescentes. A vice presidente,
Elaine Katayama solicitará que a SEMURB imprima o material que será utilizados nas
palestras. 04 – Fundo de Proteção Animal: A Conselheira Andreia Passos seguiu
retomando a ideia de construção da Comissão para assuntos legislativos, ressaltando as
dúvidas que ainda existem em relação aos detalhes da lei de criação do Fundo de
Proteção Animal, destinação da verba, dúvidas legais e etc. A vice presidente marcará
com o jurídico da prefeitura para sanarmos essas dúvidas e repassá-las à assembleia. 05
– Indicação de Conselheiro pela OAB: Recebemos hoje a nova indicação para
Conselheiro Titular, representante da OAB Indaiatuba, o nome do Sr Arthur Spínola. 06
– Censo Animal: Este Conselho iniciará, de forma independente, o mapeamento dos
animais do município, começando, a pedido da Conselheira Titular Lígia Perez, pelo
bairro Caminho da Luz, local com sérios problemas sociais e de abandono e maus
tratos. O ato acontecerá dia dezoito de fevereiro, às 9h e participarão as Conselheiras
Titulares. Elaine Katayama, Andreia Passos, Silvana Mota, Silvânia Scarpelli, alunos de
veterinária da faculdade Max Plank, gentilmente cedidos pela Conselheira Titular Maria
Fernanda, as protetoras independentes Sandra Fabiano e Emília Freire e mais

voluntários da ONG Anjos de Patas. Será solicitado coletes de identificação, carro e
impressão de material necessário na SEMURB. 08 – Extra Pauta: As protetoras
independentes convidadas falaram sobre as condições dos animais em nossa cidade, a
Sra Sandra Fabiano ressaltar a questão do perigo das “voltinhas sem coleiras”, da nossa
legislação falha e das tentativas de aplicabilidade da Lei 6811/2017. O Conselheiro
Titular esclareceu o conteúdo da lei para os presentes. Sugeriram maior divulgação da
lei, em placas, no parque ecológico e regiões de grande visibilidade. A diretoria deste
Conselho e comprometeu em, ainda essa semana, falar com o Secretário do Meio
Ambiente para propor e cobrar que essas placas, bem como outdoors, sejam feitos para
minimizar esse tipo de problema e conscientizar a população. Verificaremos a partir
deste, qual a verba disponível para a secretaria, qual o repasse para o COMPDA, para
agilizar esse tipo de ação. 09 - Agenda para próxima reunião: A próxima reunião se
realizará no dia 05/03/2018, às 14h00, na sala de reuniões do Bosque do Saber. 10 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, 05 de fevereiro de 2018.
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