ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS
ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA NO DIA ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE,

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na sala de reuniões do SAAE
Indaiatuba, a partir das quatorze horas, a vigésima sétima 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 e Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais,
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, especialmente dos visitantes presentes a convidou a
Conselheira Titular e Primeira Secretária Executiva do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos
Animais, Silvania Almeida, para lavrar a presente ata. 02- Leitura e aprovação da Ata da reunião
anterior: Foi apresentada pelo Presidente , Sr Luiz Medeiros a leitura da Ata e sua aprovação.03–
Pronunciamento do Presidente e novas deliberações: O Presidente informou para o Compda que o
carro comprado pelo Conselho será entregue no fim do mês de Março. A obra da nova sede do Compda
passará por reforma no segundo semestre de 2019. Foi informado também que para esclarecimento
sobre o Fundo Municipal do Compda, ir junto a Secretária da Fazenda conforme resposta enviada via
email da semurb para o Presidente do Compda: O Sr Presidente, Luiz Medeiros, informou que todas as
próximas reuniões serão gravadas, o Presidente exige a transparência e o Site em execução. Informou
também que as reuniões terão horário para iniciar e terminar e serão reservados 10 minutos no final
para se ler o regimento e se necessário alterá-lo, onde o Conselheiro Arthur Spindola concordou e
solicitou que a leitura e interpretação será melhor em consenso. Será estipulado tempo e ordem para
os conselheiros se manifestarem. Terá também placas de identificação da entidade representada para
questão de ordem. 04 – Organização da Estrutura do COMPDA: Será criada algumas comissões, a
primeira sugerida será comissão de Ética. A primeira secretaria executiva do Compda , a Sra Silvania
Almeida, questiona as denuncias feitas na mídia, onde considera que o Compda seja o responsável por
resgates e retirada do animal, a quem recorrer as CRA ou as ONGs? Será feito um Oficío para o CRA,
Upar , Anjos de Patas e Aprai solicitando o seu regimento e visita in loco, para ajudar e ou adequar,
inclusive também aos protetores independentes.

Ficou decidido que o grupo de Whatzap dos

Conselheiros será apenas para assuntos pertinentes. Sobre as Extra Pautas será solicitada no inicio da
reunião que será aprovada pela mesa para a mesma reunião ou Foi sugerido pela Conselheira Silvana
Mota da transparência do Convenio firmado da Unimax com a Prefeitura. 05 - Calendário de reuniões
de 2019: Foi determinado um prazo até dia 25/3 para que através do grupo do WhatsZap, se dê
sugestões de novo dia e horário para reuniões do COMPDA. 06- Extra Pauta: A Conselheira Elaine
Katayama informou que juntamente com o Conselheiro Arthur Spindola e a Conselheira Andrea Passos,
foram na gestão anterior conversar com a Secretaria da Fazenda sobre os direitos e deveres
relacionados a valores do Fundo.

Mais nada a ser tratado, o Sr Luiz Medeiros deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 11 de março de 2019.

________________________
Luiz Medeiros
Presidente do COMPDA

_______________________
Silvania Almeida
Primeira Sec.Executiva / Relatora

