ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS
DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA NO DIA DEZENOVE
DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E
DEZESSETE, REALIZADA UMA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
1 Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete, realizou-se na sala de reuniões do Bosque do Saber,
situado à Rua Pederneiras, 410 – Jardim do Sol em Indaiatuba, a
partir das dezoito horas e trinta minutos, a Nona reunião ordinária do
COMPDA- Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais,
marcada para esse dia em caráter extraordinário, para atender as
seguintes pautas. 01 – Abertura e verificação de quórum: Após a
verificação do quórum, o Sr Jose Carlos Selone - Conselheiro Titular
e Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos
animais, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e
convidando a Conselheira Titular e Secretária Executiva do Conselho
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais Ligia Perez, para lavrar
a Ata. 02 – Apresentação da Ata da Reunião anterior : O
Presidente, Sr Jose Carlos Selone inicia a reunião com assinatura da
Ata anterior.- 03. Contratação de um terceiro veterinário no Ccz.
Informado que já foi admitido o terceiro veterinário e já esta
trabalhando. 04- Palestras nas escolas: Informado que o projeto esta
pronto e será implantado na próxima reunião do Compda. 05Denúncia (notificação) : Foi feita uma denuncia por uma munícipe
sobre uma chácara que esta abrigando muitos animais e em
condições de maus tratos e dito pela mesma que trará informações
das medidas tomadas na próxima reunião.09 - Extra Pauta- O Sr
José Carlos Selone, Presidente do Compda, pediu ajuda na
divulgação das atuações do Compda e reforçou o pedido de união
entre as Ongs e Protetoras Independentes. 10 - Agenda e pauta para
próxima reunião:
A próxima reunião se realizará no dia
02/10/2017, às 18:30hs, na sala de reuniões do Bosque do Saber. 11 Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. José Carlos

Selone, deu por encerrada a reunião, agradeceu a
participação dos Conselheiros e Visitantes

atenção e

Indaiatuba, 19 de setembro de 2017.
________________________
- José Carlos Selone
- Presidente do COMPDA-

_________________________
- Ligia Perez
-Sec.Executiva / Relatora

