ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA NO DIA DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL
E DEZENOVE, CONFORME O CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos dois dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na sala de
reuniões do COMPDA, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, sitio a Rua
Osvaldo Cruz 243 Jd. Rossignatti a oitava 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 Sra. Ligia Perez,
Conselheira Titular indicado pela ONG UPAR e Vice- Presidente do COMPDA - Conselho
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos, e convidou a Conselheira Titular e segunda secretária Sra. Elaine Cristina Katayama
indicada pela APRAI - Associação Protetora dos Animais de Indaiatuba para lavrar a
presente ata.
02 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: Foi apresentada pela
Vice-Presidente, Sra. Ligia Perez conselheiro titular, indicado pela ONG UPAR a leitura da
ata e sua aprovação.
03 - Regulamento de uso do carro: Leitura do regulamento do veículo pela
Vice-Presidente Sra. Ligia Perez, Conselheira titular indicada pela ONG Upar. O
regulamento foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. O veículo ficará
na SEMURB, juntamente com a planilha e o termo de responsabilidade todos os
conselheiros deverão apresentar uma cópia da CNH que ficará anexada ao termo de
responsabilidade. A portaria da SEMURB terá uma lista com os nomes dos conselheiros.
Este veículo é de uso exclusivo do COMPDA Conselho Municipal de proteção e defesa dos
animais.
04–Visita a Jaguariúna: Os conselheiros Sr. Gilmar Aparecido Pessuti conselheiro titular
indicado pela SEMURB, Sra. Andréia Passos Bezerra conselheira titular indicada pela ONG
Anjos de Patas Indaiatuba, a Sra. Silvania do Carmo Coelho de Almeida conselheira titular
indicada pelo poder executivo e a Sra. Elaine Cristina Katayama conselheira titular
indicada pela APRAI se deslocaram até a cidade de Jaguariúna onde foram conhecer de

perto o projeto de identificação de animais por meio de aplicativo que já está sendo
aplicado na cidade de Jaguariúna. Os conselheiros presentes não aprovaram este projeto
05–Projetos com uso do FMPA: Projeto da ONG UPAR aprovado. Projeto da ONG Anjos de
Patas aprovado.
.06–Palestra na E.E. Profa. Suely Maria Cação Ambiel Batista: A conselheira suplente
indicada pela APRAI Priscilla Ims de Almeida foi convidada pela direção da E.E. Profa. Suely
Maria Cação Ambiel Batista para realizar uma palestra no dia 11de setembro aos alunos
sobre proteção animal e o Projeto Desabandone.
07–Cãominhada do Colégio Renovação: Este conselho estará presente na 3ª Cãominhada
do Colégio Renovação que se realizará dia seis de outubro de 2019 com a distribuição de
panfletos e orientação sobre posse responsável e castração.
08-Dotação aprovada pelo Conselho: Os projetos das ONGs UPAR e Anjos de Patas serão
tirados das dotações ficha 813(medicamentos UPAR).
Ficha 815 e 816(projetos das construções UPAR e Anjos de Patas Indaiatuba).
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado por este conselho, a Vice-Presidente deu
por encerrada a reunião agradecendo a atenção e participação de todos os conselheiros.

Indaiatuba, 02 de Setembro de 2019.
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