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

No dia três de junho do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na sala de reuniões do
SAAE Indaiatuba, a partir das quatorze horas, a sexta 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 – Novo espaço do
COMPDA : Foi apresentado aos conselheiros o Sr Leôncio, que ficará locado na sala do
Compda sito á rua Oswaldo Cruz,243 no prédio da Secretaria de Agricultura Estadual.
04 – Entrega de documentos da Anjos de Patas e Aprai: Anjos de Patas entregou os
documentos através de email,ao presidente Sr Luiz Medeiros, a documentação da APRAI
ainda não foi entregue. 05 - Comissões:
Formada a Comissão de Finanças e a Comissão
de Regimento. A comissão de finanças fará parte Sr Luiz Medeiros, Sra Silvania, Sra Elaine,
Sra Vera e a Comissão de Regimento será formada por Sr Luiz Medeiros, Sr Arthur, Sr
Tracisio e Sr Wendel. 06- Uso do Dinheiro do FMPA:
Será agendado uma reunião
com Sr Leandro , Secretário da Semurb e/ ou Sra Paula, secretária da Fazenda para
esclarecimento do uso correto do FMPA. 07- Uso do carro do COMPDA: Carro
oficialmente entregue ao Compda e ficou decidido que será feito uma planilha de

utilização do veículo e o mesmo esta aguardando ser adesivado, será feito também a
regulamentação jurídica para uso do carro pelos conselheiros. 08 – Data de visita “in
loco” nas Ongs Upar e Anjos de Patas: Foi agendado a visita na Ong Anjos de Patas no dia
11 de junho e na Upar dia 14 de junho. 09- Ética e postura:
Foi solicitado pelo
presidente Sr Luiz Medeiros para se fazer uma reflexão antes de se pronunciar nas
reuniões .
10 – Extra Pauta: Sra Elaine apresentou o convite da 8ª caminhada dos
animais , Sra Ligia convidou os Conselheiros para a festa junina da Upar. Foi solicitado
informações sobre fiscalização em casas de ração e foi informado por Dr Adriano que a
fiscalização é feita pelo Conselho dos Veterinários. O Conselheiro Adriano sugeriu alguém
da Secretária da Fazenda para esclarecimentos na próxima reunião, será enviado Ofício
para a Secretária.

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

Indaiatuba, 03 DE JUNHO de 2019.

________________________
Luiz Medeiros
Presidente do COMPDA

_______________________
Silvania Almeida
Secretaria

