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

Ata de Reunião Ordinária / Extraordinária
19/2021

No dia 15/09/2021, às 9 horas, reuniram-se os(as) Conselheiros(as) para a realização da Reunião
Extraordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – COMUPDA, na Rua da
Natureza, 155, Parque Arthur Thomas, Londrina/PR, na sala do CEA. Devido à pandemia da COVID-19,
foi simultaneamente disponibilizado acompanhamento virtual através da plataforma ‘’WebConf’’, por
meio do link: http://webconf.londrina.pr.gov.br/b/dir-6ya-34m. A convocação ocorreu via Processo SEI
nº 19.023.126574/2021-18, com cópia via e-mail e grupo próprio do COMUPDA no aplicativo WhatsApp.
Lograram presença física os conselheiros: Graziella Santana Damante (SEMA), Fábio Vinícius Macedo
(SEMA), Rodrigo Ultramar (AMS), Lyonel Nicholas de Freitas Martinez (AMS), Cristina Yuki Tanaka
(CRMV), Rodrigo Aparecido Misael Gusmão (CRMV), Carolina Gavetti Alves Valdivieso (ONG) e
Karen Lumi Nakano da Luz (PGM). Como ouvintes participaram: Rafael Ranali (Vigilância Ambiental) e
Ane (ONG ADA). A reunião teve como Pauta: 1. Formulário de cadastro da I Conferência Bianual do
COMUPDA. 2. Abordagem das sugestões de temas (pauta) a serem tratados nas pré-conferências. 3.
Informações sobre os locais para a realização das pré-conferências. A reunião teve início com a discussão
a respeito do primeiro item em pauta – ‘’Formulário de cadastro da I Conferência Bianual do
COMUPDA’’. Conforme combinado em reunião passada, o Gabriel (advogado da ONG ADA) ficou
responsável pelo desenvolvimento deste formulário, todavia, não pode participar da reunião por motivos
pessoais. Em seguida, foram discutidas algumas questões referentes às pré-conferências. Ficou estipulado
que o tempo das pré-conferências será de 1h30min. Assim, foi montado um ‘’cronograma rascunho’’ da
programação das pré-conferências. 18h: Montar. 19h: Abertura e apresentação do conselho, apresentação
de cada segmento e o que o segmento contribui na causa animal (10 min). 19h10: Eleição das ONGs e
OSCIPs para representação da comunidade (delegado): levantar a mão e tirar foto para registrar (10
min).19h20: Apresentação dos temas/eixos temáticos. Encerramento: 21h. No que diz respeito aos eixos
temáticos a serem debatidos nas pré-conferências, estes já serão ‘’filtrados’’ por meio do formulário de
cadastro a ser elaborado pelo advogado Gabriel. Obs.: disponibilizar para a população o link do aplicativo
Zoom, ou YouTube. Em relação aos locais para a realização das pré-conferências, o Conselheiro Rodrigo
Gusmão responsabilizou-se por encontrar os locais mais adequados para os eventos (preferencialmente
escolas municipais de cada região, atentando-se à cobertura do local e à capacidade máxima de pessoas –
50 pessoas). O desenvolvimento do Regulamento da Conferência ficou sob responsabilidade da
Conselheiras Maria do Carmo, Karen, Graziella e do advogado Gabriel. Os Conselheiros Fábio e Lyon
responsabilizaram-se pela realização do Certificado Escola de Governo. Anne, representante da ONG
ADA, irá providenciar o programa para votação online, bem como a alimentação para as pré-conferências.
Cristina e Rodrigo Gusmão ficaram responsáveis por organizar o sistema de limpeza do local (álcool em
gel). A estrutura física (som, projetor, computador, tela, webcam) ficou sob responsabilidade do Presidente
Lyon. E, ficou agendada nova reunião extraordinária para o dia 29 de setembro de 2021 para rever as datas
das pré-conferências e da conferência, tendo como base as atividades já realizadas e as atividades que
ainda precisam ser desenvolvidas. Pois, o Regulamento da Conferência precisa ser feito e publicado 45
(quarenta e cinco) dias antes da conferência. Dessa forma, os Conselheiros concordaram em pensar em
datas nas terças e nas quintas de novembro para as pré-conferências. A reunião encerrou-se às 11h02min.
Documento assinado eletronicamente por Lyonel Nicholas de Freitas Martinez, Presidente, em
29/09/2021, às 15:19, 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 Cristina Yuki Tanaka, Conselheiro(a), em 29/09/2021, às
17:01, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001
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e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

Documento assinado eletronicamente por Thamirez Hadassa Teles Santos, Estagiário(a), em
13/10/2021, às 08:06, 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 Graziella Santana Damante, Conselheiro(a), em
10/01/2022, às 17:52, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6365181 e
o código CRC 2B6ED536.
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