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

Aos cinco dias do mês de março 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 terceira
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, especialmente
dos visitantes presentes 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, 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,
juntamente com a Conselheira Titular e Segunda Secretária, Andreia Passos e a
protetora independente Rita Luppi, estiveram em
reunião com a Sra Kelly
Coordenadora de Educação, para explicar detalhes do projeto para o início da
implantação das ações nas escolas municipais. 04 – Fundo de Proteção Animal: Foi
sugerido fazer parceria com a Promotoria Pública para que multas ambientais aplicadas
sejam revertidas para o Fundo do Compda para realização de novos projetos. 05 –
Censo aniimal: Foi realizado um mutirão no Bairro Caminho da Luz onde As
Conselheiras Elaine, Andrea, Silvania, Silvana e alguns alunos da Faculdade Maxplanck
fizeram um levantamento de dados para saber quantos animais estão sem castrar, se
existem animais em condições de maus tratos, etc. O ato aconteceu no dia vinte e cinco
de fevereiro e agora vamos entender a real necessidade do bairro e assim poder tomar
medidas de ajuda aos animais de lá. 08 – Extra Pauta: Vamos solicitar na Secretária de
Governo divulgação para um trabalho de conscientização na cidade com outdoors,
faixas, divulgação na imprensa escrita e falada, sobre a nova Lei que proíbe animais
com donos de passearem soltos, recolher o cocô do seu animal quando passear em via
pública, etc. 09 - Agenda para próxima reunião: A próxima reunião se realizará no dia
02/04/2018, 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 março de 2018.

________________________
- Elaine Katayama
- Vice Presidente do COMPDA-

_________________________
- Andreia Passos
-Segunda Sec. Executiva / Relatora

