ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, CONFORME O
CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos três dias do mês de setembro 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 nona
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, bem como nos assuntos pertinentes à causa animal e principais
necessidades desta. Agradeceu a presença do visitante, Sr Cristiano, cidadão comum.
03- Respostas Ofícios enviados à Semurb: Ainda com a palavra, a Sra Elaine
Katayama seguiu enfatizando para a necessidade de oficiarmos a Semurb, em relação à
resposta dos ofícios enviados, principalmente ao que se refere à estruturação e sede do
COMPDA, considerando a dificuldade para nos reunirmos e/ou receber e atender a
população em casos de notificações de situações de denúncias. A Conselheira Sra Lígia,
ficou responsável pela execução destes ofícios. 04 –Denúncia de uso indevido do
“cargo de conselheiro: O Sr Cristiano veio até nossa reunião para fazer uma denúncia
de uso indevido do cargo de conselheiro. Segundo ele, a Sra Simone Brandestine expôs
a sua casa em redes sociais e abordou a sua esposa se dizendo Conselheira indicada pela
APRAI do COMPDA. Orientamos e nos comprometemos a fazer uma nota de
esclarecimento, colocando para a população, sem citar nomes, o protocolo de

averiguação de denúncias por esse Conselho. Imediatamente a Sra Elaine Katayama
ligou para as ex Conselheira Suplente Jamile Palamedi e cobrou a devolução do crachá
de identificação, bem como orientou a Primeira Secretária Sra Ligia Perez, a solicitar o
mesmo para a Sra Simone Brandestini, também ex Conselheira, para evitar novas
situações e exposições. 05 – Extra Pauta: As Conselheiras, Sras Andreia Passos e
Elaine Katayam,a comentaram da situação precária da Vilinha na divisa de Itupeva,
colocando para todos a denúncia de que os animais viriam da Fazenda Água Branca e
que lá existe uma situação bastante precária em relação aos animais. Nos organizaremos
para levantar mais informações para uma posterior ação eficaz. 06 - Agenda Para
Próxima Reunião: A próxima reunião se realizará no dia primeiro de outubro de dois
mil e dezoito, às 14h00, na sala de reuniões do Bosque do Saber. 06 - 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, 03 de setembro de 2018.
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