ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE,
CONFORME O CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos quatro dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na sala
de reuniões do SAAE Indaiatuba, a partir das quatorze horas, a vigésima sexta 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 novos membros indicados para próximo mandato deste Conselho
e a 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 primeira secretária, Sra Ligia
Perez, apresentou a ata anterior para assinatura, aprovada previamente por todos. 03Respostas Ofícios enviados à Semurb: Com a palavra, a Sra Elaine Katayama seguiu
apresentando as respostas dos ofícios enviados à SEMURB, pontuando os itens já
atendidos e os que ainda estão em andamento. A conselheira Sra Andreia Passos seguiu
apresentando todas as ações e feitos nos últimos dois anos por esta gestão, a conselheira
Priscila Ims reforçou a importância deste ato para que também, possamos cobrar e
informar a sociedade, tornando público e mais acessível tais informações. Listamos as
ações e conquistas a seguir: Convênio com a Max Plank, assinado no mês de janeiro de
dois mil e dezenove, após licitação; Compra de um carro para utilização nas ações
externas

do COMPDA, caixas de transportes, projetor e caixas de som para

estruturação; Divulgação das leis de proteção animal em outdoor e placas em pontos
estratégicos do município (em execução); Continuação das palestras de conscientização
nas escolas públicas municipais; início do senso animal bairro a bairro; Sala (sede) do
COMPDA (estará disponível em meados de março); Utilização responsável do FMPA;

verificação de denúncias de maus tratos e ações preventivas. 04 – Da eleição da nova
diretoria: A vice-presidente informou que houve um erro no decreto de nomeação para
os próximos dois anos deste Conselho, de acordo com a legislação, uma falha na
indicação da faculdade Max Plank, que por sua vez teria que indicar dois Conselheiros
Titulares e dois suplentes. Por esse motivo, foi convocada uma reunião extraordinária
para dia 11/2/2019, no SAAE da Vila Avai, as 14hs onde terá a pauta de apresentação
dos novos Conselheiros e a eleição da Mesa Diretora, onde o Decreto correto deverá ser
apresentado. Informamos também que a Faculdade Max Planck apresentou nesta
reunião suas indicações, corrigindo o equivoco. 05 - Agenda Para Próxima Reunião:
A próxima reunião extraordinária se realizará no dia onze de fevereiro do ano de dois
mil e dezenove, às 14h00, na sala de reuniões do SAAE Indaiatuba. 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, 04 de fevereiro de 2019.
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Vice Presidente do COMPDA
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