ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO, CONFORME O
CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos quatro dias do mês de junho 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
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 Segunda
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Andreia
Passos, 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. 03 – Projeto Educação Animal: Ainda com a palavra, a Sra
Elaine Katayama comentou sobre a atuação do conselho no projeto nas escolas
municipais, enfatizando a importância deste para conscientização das crianças, desde a
primeira infância, chamou atenção também, para a necessidade de mais voluntários para
ajudar nas palestras, sendo que hoje, só temos quatro pessoas participando. Pontuou
também sobre a necessidade de incluir nos panfletos utilizados nas palestras a lei sobre
a proibição dos fogos, bem como algumas alterações no panfleto original, o Conselheiro
Titular Arthur Spíndola se colocou à disposição para refazer este matéria, com
aprovação de todos. 04 – Padronização das Feiras de Adoção no Município: A
Conselheira Andreia Passos retomou a pauta, falando da necessidade de regulamentação
das feiras de adoções no município, considerando que vários dos problemas
relacionados a abandono e maus tratos são oriundos de más doações, sem critérios ou
protocolos responsáveis. Organizaremos uma comissão para desenvolver um material
informativo para ser distribuído nas agropecuárias que realizam ou permitem estas
feiras, a fim de coibir doações sem critérios. Compõe esta comissão, que se reunirá na
próxima terça-feira, 12 de junho, na sala de reuniões da SEMURB, as Conselheiras
Ligia Perez, Elaine Katayama, Dra Maria Fernanda, Andreia Passos e, a recém indicada
pela APRAI, Priscila Ims. 05 – Respostas dos Ofícios enviados à SEMURB: A
Conselheira Titular e Primeira Secretária Executiva, Ligia Perez, informaram que os
ofícios solicitados na última reunião foram protocolados na Secretaria de Urbanismo e
Meio Ambiente e a resposta ainda não foi encaminhada. Trata-se da abertura da conta
do FMPA, considerando que há alguns processos em execução pelo MP e esta será
necessária para destinação destes valores. Os presentes falara de suas dúvidas ainda
sobre a utilização do FMPA e a Vice Presidente Elaine Katayama sugeriu que
marquemos novamente uma reunião com a Secretaria da Fazenda, juntamente com a

Semurb para esclarecimento e entendimento deste, bem como modelo para apresentação
de projeto para utilização. 06- Reestruturação CRA: O Conselheiro Titular Adriano
Mayoral falou sobre a reestruturação do Centro de Reabilitação Animal, afirmando que
a solicitação foi prontamente acatada pelo Prefeito Nilson Gaspar, que já solicitou um
estudo para realização do projeto, considerando as necessidades deste novo modelo. A
Conselheira Priscila Ims falou de seu projeto de doação de animais do CRA –
Desabandone - ressaltando as necessidades destas mudanças, inclusive em relação às
condições de saúde destes animais, necessidade de realização de exames, controle de
parasitas, para facilitar as doações. Falou-se também da necessidade de um possível
sistema de aquecimento, considerando que o local onde os animais são abrigados é
extremamente frio e os métodos comuns de aquecimento (roupas e caminhas) causariam
problemas de proliferação de viroses e brigas. Todos os presentes concordaram com
essas necessidades e acompanharemos estes estudos para melhorias no local, bem como
para melhorar a vida destes animais. Ainda sobre o CRA, o Conselheiro Arthur Spíndola
esclareceu o seu projeto de lei recém aprovado na Câmara dos Vereadores, que autoriza
a parceria do poder público com adestradores para contribuir com a socialização e
melhor adaptação de animais abrigados, este trabalho se estende às ONGs também. 07 –
Extra Pauta: A Sra Nazareth Silva, presidente da APRAI, entregou um ofício à este
Conselho fazendo a substituição de seus Conselheiros indicados, sendo assim foram
indicadas as Sras Priscila Kesley Carvalho Ims de Almeida, RG 42687970-3, CPF
318052688-21, Conselheira Titular e Flávia Soares de Oliveira, RG 34629905, CPF
302660588-33, Conselheira Suplente. 08 - Agenda Para Próxima Reunião: A próxima
reunião se realizará no dia dois de julho de dois mil e dezoito, às 14h00, na sala de
reuniões do Bosque do Saber. 9 - 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, 04 de junho de 2018.
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