ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA NO DIA TRÊS DE FEVEREIRO DE
DOIS MIL E VINTE, CONFORME O CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 segunda 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
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-Reunião extraordinária dia 10/02/2020: o Presidente do COMPDA Sr. Luiz Medeiros
conselheiro titular indicado pelo Conselho Municipal de saúde, convocou uma reunião
extraordinária para a eleição da nova mesa diretora, que tomará posse a partir do mês de
março de 2020.

04-Carroceiros: O conselheiro titular Adriano Mayoral indicado pelo CCZ, Centro de
controle de zoonoses, fará um levantamento de quantos carroceiros existem no município
de Indaiatuba, para se realizar uma parceria com a Faculdade Max Planck, para visitas e
orientações aos carroceiros sobre o cuidado com os animais.
05-Palestra nas escolas: A conselheira titular e primeira secretária Elaine Katayama
indicada pela APRAI, se comprometeu entrar em contato com a Secretária de educação do
Município para uma reunião referente às palestras nas escolas municipais de Indaiatuba.
06-Preparação e treinamento: A conselheira suplente Núbia Soares, indicada pela OAB
fará uma palestra sobre Direito dos animais, Legislação, preparação e treinamento,
juntamente com os conselheiros e convidará a Guarda Municipal de Indaiatuba, o
executivo, legislativo e toda a população que se interessa pelo assunto, ficou decidido em
reunião dia 07 de Abril de 2020,no entanto a conselheira Núbia terá um compromisso na
data e mudamos para o dia 31/03/2020.
07-Regulamentação das feiras de adoção de animais do município: Foi apresentado pela
conselheira titular Andreia Passos, indicada pela Ong Anjos de Patas Indaiatuba o esboço
do projeto para regulamentação das feirinhas do município de Indaiatuba.
08-Oficializar a Secretaria de relações institucionais e a Câmara Municipal de Indaiatuba:
Serão oficializados estes órgãos para que todo assunto relacionado aos animais que
cheguem até estes órgãos, que se comunique o COMPDA, para que este fique ciente de
toda resolução tomada. Este ofício terá cópia enviada ao Ministério Público.
09-Projetos para o uso do FMPA: A conselheira titular Andreia Passos indicada pela Ong
Anjos de Patas Indaiatuba apresentou o projeto para uso do FMPA, onde os conselheiros
presentes analisaram, ficou decidido que entraria em votação na reunião extraordinária
do dia 10/02/2020.
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,17 de fevereiro de 2020.
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