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

No dia seis do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na sala de reuniões do SAAE
Indaiatuba, a partir das quatorze horas, a quinta 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 Vice Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, 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 - Entrega de documentos das ONGs : A ONG UPAR
e o CRA apresentam as documentações, a APRAI e a Anjos de Patas ficaram de enviar por email. 04 –
Comissões: formado uma comissão para visitar as ONGs e CRA E CCZ no qual os conselheiros
presentes ,

Ligia Perez e Andreia Passos fizeram um relatório que segue anexo a essa ata , o

agendamento para visitas ¨ in loco¨ das Ongs UPAR e ANJOS DE PATAS será marcado na próxima
reunião . 05 - Calendário de reuniões de 2019: Ficou decidido pelos conselheiros que a reunião
permanecerá no mesmo dia e horário ate nova votação que se dará quando mudarmos para nossa sede.
06- Regulamentação das feiras de adoção: Formado uma comissão para desenvolver esse protocolo
de doação de animais em feirinhas, essa comissão será formada por Ligia Perez, Andreia Passos, Arthur
Spindola, Dr Adriano Mayoral, Dra Soledad e Priscila Ims. 07- Projetos de Animais Silvestres: Ficou para
próxima reunião. 08 – Fortalecimento do COMPDA: Mais uma vez o Presidente Sr Luiz Medeiros, fez a
solicitação de que nenhum assunto relacionado ao Compda seja publicado nas mídias sem a autorização
da mesa diretora, que a postura e ética dos conselheiros é essencial para o bom andamento do mesmo.
09- Uso de celular e Zap nas sessões

não foi discutido

10 - Solicitação de senhas: Foi entregue a

secretária Silvania, a Senha da pagina do Compda no face, pela sra. Elaine.

11 – Crachás: solicitado . 12 – Extra – Pauta: A Ong Anjos de Patas solicitou a troca de sua suplente
conforme ofício, substituindo a Suplente Flavia Soares de Oliveira pela Suplente Vera Lucia Priesnitz
Segretti. Com a saída da suplente Flavia Soares de Oliveira, que era nossa 2ª secretária, estamos com a
vaga em aberto.

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

Indaiatuba, 06 DE MAIO de 2019.

________________________
Luiz Medeiros
Presidente do COMPDA

_______________________
Silvania Almeida
Secretaria

