ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA NO DIA QUINZE DE JULHO DE DOIS MIL E
DEZENOVE, CONFORME O CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.

Aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na sala de
reuniões do COMPDA, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, sito a Rua
Osvaldo Cruz 243 Jd. Rossignatti a sétima 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, o Sr. Luiz
Medeiros, Conselheiro Titular indicado pelo Conselho Municipal de Saúde e Presidente do
COMPDA Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos, especialmente aos visitantes presentes e convidou a
Conselheira Titular Sra. Elaine Cristina Katayama indicada pela APRAI Associação Protetora
dos Animais de Indaiatuba, nomeando-a como segunda secretária, posto em votação e
aprovado por unanimidade. para lavrar a presente ata. 02 – Leitura e aprovação da Ata
da reunião anterior: Foi apresentada pelo Presidente, Sr. Luiz Medeiros conselheiro
titular, indicado pelo Conselho da Saúde a leitura da Ata e sua aprovação. 03 Projetos
enviados: A APRAI Associação Protetora dos Animais de Indaiatuba na fala de sua
conselheira suplente e Presidente da mesma Priscilla Ims de Almeida a dificuldade em
conseguir orçamentos para a realização do conserto do telhado da sede da APRAI. A ONG
Anjos de Patas Indaiatuba enviou os projetos via e-mail para a primeira secretária Sra.
Silvania do Carmo Coelho de Almeida conselheira titular indicada pelo poder Executivo.
04– Reunião da Comissão de Finanças: Foi realizada no dia doze de julho de dois mil e

dezenove a primeira reunião da Comissão de Finanças deste Conselho, composta pelos
Conselheiros: Sr. Luiz Medeiros conselheiro titular e indicado pelo Conselho da Saúde, Sra.
Silvania do Carmo Coelho de Almeida, Conselheira titular indicada pelo pode Executivo,
Sra. Vera Lucia Priesnitz Segretti Conselheira Suplente indicada pela ONG Anjos de Patas
Indaiatuba e Sra. Elaine Cristina Katayama conselheira titular e segunda secretária
indicada pela APRAI Associação Protetora dos Animais de Indaiatuba onde foi decidido
que pediremos uma reunião com o jurídico da Prefeitura, para que possamos entender
onde o dinheiro do FMPA Fundo Municipal de Proteção aos Animais (Lei 6.790 de 21 de
Setembro de 2017) poderá ser utilizado conforme a Lei vigente e também pediremos
balancete mensal e número de conta bancária. O Sr. Carlos Alberto Rezende Lopes Linho
convidado, sugeriu que levássemos as dúvidas juntamente com a lei vigente para que
confrontássemos com as negativas e pedirmos por escritos as justificativas. 05– Comissão
de Regimento; A Comissão de Regimento será composta pelos seguintes conselheiros: Sr.
Luiz Medeiros Conselheiro Titular Presidente deste conselho indicado pelo conselho
Municipal de saúde, Sr. Arthur Spindola conselheiro titular indicado pela OAB Indaiatuba
Sr. Tarcísio do Carmo Condini Conselheiro suplente indicado pelo COMDEMA Sr. Wendell
Inacio Leme conselheiro suplente indicado pela Secretaria da saúde no qual a reunião foi
agendada para o dia dezenove de julho de dois mil e dezenove, na sede deste conselho.
.06– Pedidos para a Secretaria do Meio Ambiente: Foi enviado um ofício para a Secretaria
do Meio Ambiente, para que todos os membros deste Conselho, segundo as suas
representações ,possam e tenham o direito de utilizar o automóvel adquirido com as
verbas do FMPA Fundo Municipal de Proteção Animal, para assuntos pertinentes a este
Conselho. Ofício enviado em três de julho de dois mil e dezenove, e aguardando resposta.
07– Extra Pauta: O Sr. Carlos Alberto Rezende Lopes Convidado, nos deu a ideia do
Conselho realizar um Censo Animal na cidade de Indaiatuba, que seria de grande
importância para podermos tentar controlar o problema de abandono dos animais na
cidade, e que poderíamos tentar uma parceria com a FIEC ou com a FATEC. Lembrou que
o COMPDA Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais é um Conselho
Consultivo e Deliberativo.
Foi solicitado para a segunda Secretária Sra. Elaine Cristina Katayama Conselheira Titular
indicada pela APRAI Associação Protetora dos Animais de Indaiatuba um oficio para que o
Secretário do Meio Ambiente, Sr. Leandro Dias de Souza agende uma reunião com os
organizadores da FAICI Festa Agropecuária Industrial e Comercial de Indaiatuba onde este
Conselho, devidamente identificado, formará comissões com um único objetivo: Fiscalizar
se há maus tratos com os animais presentes na festa. A Sra. Priscilla Ims De Almeida
Conselheira suplente indicada pela APRAI Associação Protetora dos Animais de Indaiatuba
nos deu a sugestão de fazermos um Check List apontando os principais pontos onde

teremos que fiscalizar A Sra. Andreia Passos Bezerra conselheira titular indicada pela ONG
Anjos de Patas Indaiatuba fez lembrar que as pessoas que fazem parte deste conselho, se
dizendo “Protetores de animais” e frequentam um Rodeio, ficará um pouco contraditório,
mas cada um com sua postura e consciência. A Sra. Elaine Cristina Katayama Conselheira
titular indicada pela APRAI Associação Protetora dos Animais de Indaiatuba pediu para
que incluísse a Sra. Andreia Passos Bezerra conselheira titular indicada pela ONG Anjos de
Patas Indaiatuba na comissão de Regimento alegando que se faz necessário pelo menos
uma pessoa participante efetiva na causa animal para que faça parte dessa comissão.
Aguardando resposta.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado por este conselho, o Presidente deu por
encerrada a reunião agradecendo a atenção e participação de todos os conselheiros e
visitantes.

Indaiatuba, 15 de julho de 2019.
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