ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA NO
DIA QUATORZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE, CONFORME O
CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos quatorze dias de outubro 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 nona 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 – Nomeação de conselheiro: A conselheira titular Elaine Cristina Katayama foi
nomeada primeira secretaria deste conselho, com a aprovação de todos os
conselheiros presentes.
04 – Indicação de novos conselheiros: 01 (um) representante pelo Órgão
Municipal de Controle de Zoonoses, e seu respectivo suplente: Titular: Luiz Gustavo

Correia dos Santos Suplente: Elaine do Carmo Martins Gomes 01 (um)
representante pela Secretaria Municipal de Saúde, e seu respectivo suplente:
Titular: Fernanda Bimonti Ivo Suplente: Wendell Inácio Leme 01 (um) representante
pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e seu respectivo suplente:
Titular: Gilmar Aparecido Brito Pessuti Suplente: Florisvaldo Nunes 01 (um)
representante pela Secretaria de Serviços urbanos e Meio Ambiente, e seu
respectivo suplente: Titular: Adriano Mayoral Suplente: Renata Zeni Siegrist
05 – Plaquinhas de Identificação: A senhora Alessandra Martins da empresa PET
4EVER realizou uma apresentação de seu trabalho, plaquinhas de identificação
para cachorros e gatos, e se comprometeu em trazer um projeto no qual todo
cachorro e gato doado pelas ONGs e o CRA que seja obrigatório o uso do mesmo.
06 – Palestras nas escolas: Os panfletos com as orientações de posse
responsável para a distribuição nas escolas Municipais ainda se encontram na
gráfica, conforme explicação da SEMURB. Faremos uma comissão para a
realização das palestras.
07 – Pedido de outdoor: Este conselho fez um pedido a secretaria de relações
institucionais para que coloquem avisos em outdoor sobre a proibição da soltura de
fogos de artifício.
08 – Ofícios: Ofício para a Secretaria de relações institucionais pedindo para que
se coloquem faixas com dizeres da proibição dos fogos em todos os condomínios
da cidade e um ofício as administradoras dos condomínios alertando da proibição.
Ofício para o DEREM, Pedindo o cadastro de todos os loteamentos e condomínios
da cidade.
09 – Projeto de Identificação Animal: A câmara técnica de Bem Estar Animal
constituída pela Gin Camp que representa os 20 municípios da região metropolitana
de Campinas virá com dois projetos, um deles será o de identificação animal com a
verba vindo do Estado.
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