ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA /
SP – REALIZADA NO DIA CINCO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E
DEZOITO, CONFORME O CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito,
realizou-se, na sala de reuniões do Bosque do Saber, que fica na Rua
João Batista Dalessandro, 610 – Vila Brizola – Indaiatuba – SP, a 11ª
reunião ordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos
animais – COMPDA, sem sede própria, à partir das quatorze horas, em
primeira convocação, que atendeu a seguinte pauta: 01 – Abertura e
Verificação do Quorum - Após a verificação do quórum, a Sra Elaine Katayama,
Conselheira Titular e Vice Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos
Animais, indicada pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos, especialmente dos visitantes presentes e na
sequência, devido a ausência da Secretária Executiva, Sra. Ligia Perez e da Segunda
Secretária Executiva Sra. Andreia Passos Bezerra, nomeou a mim Sra. Vera Lucia
Priesnitz Segretti, conselheira suplente indicada pelo Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente – COMDEMA, para assumir a relatoria e lavrar a presente ata. 02 –
Leitura e aprovação da Ata da 10ª Reunião: A secretária nomeada, Sra. Vera Lucia
Priesnitz Segretti, conselheira suplente, indicada pelo Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente – COMDEMA, iniciou os trabalhos realizando a leitura da ata da 10ª
reunião ordinária deste Conselho, sendo a mesma aprovada por todos os membros
presentes. 03 – Leitura e estudo das Leis de Criação do COMPDA, do Regimento
Interno e da Lei de criação do FMPA: Devido à ausência dos membros que
solicitaram tais leitura e estudos dos documentos acima mencionados, a Sra. Elaine
Katayama, vice-presidente, em total acordo com os membros presentes, ficou decidido
que fosse distribuído cópias desses documentos para que cada membro leia e caso haja
alguma dúvida, a discussão será feita na próxima reunião. Extra Pauta: 01 –
Automóvel para uso do conselho: A Sra. Elaine Katayama, vice-presidente, informou
que a Licitação, já devidamente aprovada, encontra-se no Departamento de Licitações e
que num prazo de 15 dias mais ou menos, teremos um retorno, e que teremos que
consultar o Departamento Jurídico da Prefeitura no sentido de quem poderá dirigir esse
carro, em quais situações e finalidades poderá ser usado, onde ficará guardado o mesmo
e outras implicações que poderão surgir. 02 – Divulgação da Lei que proibi a
fabricação, comercialização e soltura de fogos no município – Em reunião anterior,
foi solicitado à Prefeitura, a colocação de outdoor, divulgando a lei que proíbe aqui em
Indaiatuba, a fabricação, comercialização e soltura de fogos, para que o cidadão
Indaiatubano tome conhecimento, e a mesma informou que em breve serão distribuídos
em lugares estratégicos. 03 – IPTU – Incentivo à doação para causa animal – O Sr.

Ricardo Longatti França, convidado representando a Câmara Municipal de Indaiatuba,
comentou que já foi o projeto já foi devidamente encaminhado aos órgãos competentes
da Prefeitura, e que no carne do ano de 2019, já deverá sair com a mensagem aos
contribuintes, bem como a forma que poderá ser feita tal doação, ajudando e muito a
causa animal de nosso município. 04 – Reforma no prédio do CCZ Indaiatuba – A
Sra. Priscilla K.C. Ims de Almeida, conselheira indicada pela APRAI, perguntou ao Sr.
Adriano Mayoral, conselheiro, indicado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente sobre o andamento da planta de ampliação e reforma do CCZ e o mesmo
informou que reenviou a mesma ao Departamento competente, para que sejam feitas
algumas alterações para melhor funcionamento do mesmo e ela vai indicar um
profissional que irá entrar em contato para um estudo sobre aquecimento e resfriação do
local para uma melhor qualidade de vida dos animais em recuperação ou no aguardo de
adoção. 05 – Convênio com Hospital Veterinário para atendimento grátis aos
animais: O Sr. Adriano Mayoral informou que devido a necessidade de três hospitais
apresentarem orçamento para participação de tal licitação, ainda falta um, só dois
apresentaram tal orçamento, ele continua fazendo contatos para conseguir os três
orçamentos necessários. 06 – Registro de presença de convidados: Nesta
reunião estiveram presentes o Sr. Ricardo Longatti França e a Sra. Lucci
Selone, representando a Câmara Municipal de Indaiatuba e as Sras. Sandra
M. O. Alves e Tatiane Ramos Franco dos Santos, representando os cidadãos
comuns. 04 – Agenda e Pauta para a próxima reunião: Nada mais havendo a
ser tratado, a Sra. Elaine Katayama, conselheira titular e vice-presidente,
indicado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de
Indaiatuba - SP, deu por encerrada a reunião, agradeceu a atenção e
participação dos Conselheiros e convidados, informando que a próxima reunião
deverá ocorrer no dia 03 de dezembro de 2018 as 14:00 horas, com pauta e
local a serem informados.
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