ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP –
REALIZADA NO DIA QUINZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO,
CONFORME O CALENDÁRIO DE REUNIÕES.

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na sala de
reuniões do Bosque do Saber, situado à Rua Pederneiras, 410 – Jardim do Sol em
Indaiatuba, a partir das quatorze horas, a primeira reunião ordinária, de 2018, 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 conselheiros, dos protetores independentes e visitantes
e na sequência convidou 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: 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 mais eficaz. Informou também a ausência do
Sr José Carlos Selone, Presidente do Compda, que não pode estar presente. 03 –Batizar
o projeto de Concientização e Bons tratos aos Animais nas Escolas: Foi sugerido
pela conselheira Silvania Almeida o nome “ Projeto Educação Animal” que foi aceito
por todos presentes. 04 – Convênio com a Faculdade Maxplanck: Será agendado
uma reunião com representantes das Ong’s: Upar, Aprai e Anjos de Patas e 03
conselheiros do Compda, onde será discutido o assunto. 05 – Jornal dos Conselhos:
O conselheiro Evandro não pode estar na reunião, então esse assunto ficará para uma
outra oportunidade. 06 – Denuncias bairros Bela Vista e Bairro Mirim (conselheiras
Silvana e Simone): As conselheira Silvana Mota foi orientada a tentar conversar com
moradores, informar sobre castração gratuita no CCZ. e a Conselheira Simone disse já
ter solucionado o caso do Mirim . 07 –Bairro Caminho da Luz: Será feito uma
campanha Educativa no Bairro Caminho da Luz no próximo dia 04/02/18. A
conselheira Silvana Mota irá desenvolver um formulário e uma equipe irá a campo para
realizar o Censo animal. O bairro Caminho da Luz será o Bairro Modelo do Censo
Animal, vamos, em breve, fazer em outros bairros também. 08- Agenda para próxima
reunião: A próxima reunião se realizará no dia 05/02/2087, 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, 15 de janeiro de 2018.

________________________
- Elaine Katayama
- Vice Presidente do COMPDA-

_________________________
- Ligia Perez
- Sec. Executiva / Relatora

