ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA SETE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO, CONFORME O
CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos sete dias do mês de maio 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 quinta
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, o 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 sequencia 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, 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 - CRAS - Critérios para recebimento de Animais no CCZ e Reabilitação.
Solicitado pela conselheira titular e segunda secretária, Andrea Passos, que o CCZ
fizesse o primeiro atendimento num caso de atropelamento más para isso é
necessário melhorar as instalações onde Dr Adriano, Diretor do CCZ, disse que esta
sendo feito um projeto para reforma e adequação e assim poder realizar esse
atendimento. 04 -Nova Sede da Aprai: A Vice Presidente, Elaine katayama sugeriu
que seja solicitado junto a Prefeitura um imóvel para a Sede da Aprai para que isenta
do valor de um aluguel ela tenha como oferecer um serviço ainda melhor a cidade.
05 – Feiras de adoção de Animais : Foi feita uma comissão que irá elaborar um
protocolo único para ser oferecido e distribuído em casas agropecuárias, que fazem
feirinhas de adoção de animais, também ao munícipe que faz esse trabalho
voluntário e bem como às ONGs de proteção animal, para que se tenha um resultado
melhor nessas doações pois tem muitos casos de abandono e sem responsabilidade
nem de quem adotou e nem de quem doou. Assim dessa forma esperamos coibir
essas doações sem responsabilidade. 06 – Extra – Pauta: Será feito um ofício para
a Semurb, com cópia para o Ministério Público, solicitando o balancete de 2016,
2017 e 2018 do CCZ, e que conste quantidade de animais que entraram e saíram,
quantidade de castrações realizadas no período. Será feito um segundo ofício para a
Semurb pedindo informações sobre a conta bancária do Fundo de Reserva do
Compda. 07-Agenda Para Próxima Reunião: A próxima reunião se realizará no dia
04/06/2018, às 14h00, na sala de reuniões do Bosque do Saber. 08 - Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, a Vice Presidente, Sra Elaine Katayama deu por

encerrada a reunião, agradecendo a atenção e participação dos Conselheiros e
Visitantes
Indaiatuba, 07 de maio de 2018.
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