ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA /
SP – REALIZADA NO DIA TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO,
CONFORME O CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos três dias do mês de dezembro 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 vigésima
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, o vereador Januba e sua assessora Luci Selone 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 a participação dos conselheiros e/ou seus suplentes nas reuniões e informou
que as entidades, poder público e sociedade civil que formam este conselho, devem
indicar seus representantes para o próximo ano, pensando, exclusivamente, na causa
animal e no compromisso de participação efetiva que, infelizmente, não ocorreu em
2018 por parte de alguns. O Conselheiro Gilmar acrescentou que devemos fazer um
chamamento público para novas indicações e formação deste. As secretárias ficarão
responsáveis em fazer os ofícios às entidades, poder público e sociedade civil,
solicitando tais indicações. 04 – Regulamentação de Feiras de Adoção: Ainda sobre o
projeto já iniciado sobre regulamentação das feiras de adoção, visando m ato

responsável e sem consequências negativas, a vice presidente Elaine enfatizou as
preocupação sobre as doações que estão sendo feitas em nosso município, inclusive
animais de fora da cidade que estão sendo doados aqui, citando como exemplo a última
feira de adoção no evento da empresa PETZ, nova franquia instalada no Shopping Polo.
Os conselheiros Arthur Spíndola e Adriano Mayoral alertaram para a necessidade de
protocolarmos um ofício para o executivo, solicitando a implantação desta
regulamentação, garantindo assim o cumprimento e fortalecimento deste protocolo para
adoção responsável, já redigido por este Conselho.

05 – Estruturação Física do

COMPDA e Materiais de Campanha: O Conselheiro Arthur Spíndola informou que o
material para utilização nas campanhas escolares já estão liberados para retirada na
prefeitura, a vice presidente Elaine Katayama se comprometeu a retirá-los. Ainda sobre
a estruturação, o Conselheiro Arthur Spíndola seguiu informando que o carro, bem
como toda a solicitação de compras enviada para SEMURB já foram comprados e
brevemente estarão à disposição, a vice presidente Elaine Katayama verificará com o
secretário do Meio Ambiente, Sr Leandro, o prazo para chegada e utilização destes
itens. 06 – Divulgação da Legislação Pertinente à Causa: A vice presidente Elaine
Katayama, seguiu ressaltando a necessidade de solicitarmos do poder público que, toda
divulgação da legislação vigente pertinente à causa animal, seja feita com a divulgação
do logo do COMPDA, considerando que a solicitação partiu desde Conselho, bem como
para fortificar a ação e divulgação no município. Os Conselheiros Arthur Spíndola e
Adriano Mayoral, novamente, orientaram que esta solicitação seja feita via ofício, com
abertura de processo administrativo para agilizar e facilitar a execução. 07 – Convênio
Max Plank: O Conselheiro Adriano Mayoral informou que o convênio com a Max
Plank ainda está sendo negociado, nova documentação está sendo analisada e há
grandes chances de se concretizar em 2019. 08 - Agenda Para 2019: Fechamos as
datas – calendário – para as próximas reuniões em 2019 conforme segue: 14/01/2019 (já
com as indicações dos novos membros); 04/02/2019; 11/03/2019; 01/04/2019;
06/05/2019; 03/06/2019; 01/07/2019; 05/08/2019; 02/09/2019; 07/10/2019; 04/11/2019;
02/12/2019. 09 - Extra Pauta: O vereador convidado, Sr Januba trouxe um convite
para que participemos do sexto Encontro de bem etsra Animal, que acontecerá no
próximo dia 12 de dezembro, em Vinhedo. Este encontro reunirá ativistas da causa,
representantes do poder público e consideramos importante a participação para troca de
experiências, bem como entender a atuação de outros protetores, em outras cidades,
visando aprimorar, se for o caso ações em nosso município. 10 - Agenda Para Próxima

Reunião: A próxima reunião se realizará no dia quatorze de janeiro do ano de dosi mil e
dezenove. 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 dezembro de 2018.
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