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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
SEMA-COMUPDA/SEMA-Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUPDA

Aos vinte e oito (28) dias de julho de dois mil e vinte (2020), às dez horas
(10:00h), foi realizada a sétima (7ª) Reunião Ordinária do COMUPDA, que por conta da pandemia
da COVID-19 foi realizada por meio virtual, através do aplicativo zoom, link:
https://us04web.zoom.us/j/8495499708?pwd=bDhmYmJoWGJjb3J1bldJd1d5TEZnQT09
cuja
convocação ocorreu via Processo SEI nº 19.023.096559/2020-49.. A reunião foi iniciada com a
presença dos seguintes Conselheiros: Bruna Zandoná Reche, Carolina Bombonatto Borchart,
Cristina Yuki Tanaka, Lyonel Martinez, Mirian Yaeko Dias de Oliveira Nagai, Rodrigo
Ultramar, e Vívian de Almeida Prado Bonfanti. Aberto os trabalhos, seguindo a pauta, foram
deliberadas e votadas da seguinte forma: 1. Convocação dos Secretários de Saúde e Ambiente para
participação da próxima reunião Plenária com a finalidade de debater e traçar metas e estratégias
de conscientização sobre esta temática; votado favoravelmente de forma unânime; e, 2. Parecer
da PGM sobre a conferência do final do biênio do COMUPDA; foi explanado pela Conselheira
Vívian e Carolina Borchat a respeito do Parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município,
conforme consta no SEI nº 19.023.065217/2020-87, ao que foi debatido a possibilidade da
prorrogação por mais um ano da composição do presente Conselho, dada a impossibilidade da
realização de reuniões, prejudicando, portanto, a realização das pré-conferências e por
conseguinte da própria Conferência, considerando ainda, que para realização de forma virtual, o
Município teria que disponibilizar plataformas digitais hábeis e eficazes garantindo a participação
de toda a sociedade de forma igualitária e que não será possível em tempo hábil. Às dez horas e
quarenta e cinco minutos, o (10:45h) Secretário do Ambiente José Roberto Behrend ingressou à
reunião, oportunidade em que expôs que a a indicação da SEMA em relação à Conferência do
Conselho é para que haja a continuidade da composição do Conselho, por mais um (01) ano,
requerendo às entidades representantes que se manifestem pela permanecia ou alteração dos
membros representantes, ou que se encaminhe nova representação, e em seguida definição por
votação da nova diretoria do COMUPDA, e ainda que a solicitação ao Prefeito da alteração do
Decreto Municipal n. 1592/2018, dispensando-se a realização da conferência ou seu adiamento,
considerando o estado de calamidade e o risco à população; ao que foi votado favoravelmente de
forma unânime. Ainda, o Secretário explanou a respeito da nova composição da Diretoria de Bem
Estar Animal (DBEA) mostrando os trabalhos em andamento e as metas a serem alcançadas,
dentre elas Banco de ração, Mapeamento SIGLON, Cartilha de Guarda responsável, parcerias com
meios de comunicação, produção de vídeos educativos e divulgação sobre proteção, fiscalização,
educação ambiental e proteção animal).Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às onze
horas e quarenta minutos (11:40h).

Documento assinado eletronicamente por Carolina Bombona o Borchart, Conselheiro(a), em
28/07/2020, às 12:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2
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de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

Documento assinado eletronicamente por Vivian de Almeida Prado Bonfan , Conselheiro(a), em
28/07/2020, às 14:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2
de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.
Documento assinado eletronicamente por Cris na Yuki Tanaka, Conselheiro(a), em 28/07/2020, às
21:51, conforme horário oﬁcial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001
e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 4116657
e o código CRC BBD0E5A6.

Referência: Proces s o nº 19.023.096559/2020-49
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