ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA NO DIA DEZ DE FEVEREIRO DE
DOIS MIL E VINTE.
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, realizou-se na sala de
reuniões do COMPDA, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, sitio a Rua
Osvaldo Cruz 243 Jd. Rossignatti a primeira reunião extraordinária do COMPDA Conselho
municipal de Proteção e Defesa dos Animais.
01 – Abertura e verificação de quórum: Após a verificação do quórum, o Sr. Luiz
Medeiros, Conselheiro Titular, indicado pelo Conselho Municipal de saúde, Presidente do
COMPDA - Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos e convidou a conselheira titular e secretária Sra. Elaine
Cristina Katayama indicada pela APRAI, Associação Protetora dos animais de Indaiatuba
para lavrar a presente ata.
01-Eleição da mesa diretora do ano de 2020: Nenhum conselheiro se manifestou em
relação ao cargo de Presidente deste Conselho, então a conselheira titular Elaine Cristina
Katayama, indicada pela APRAI foi citada e por unanimidade foi votada e aceitou o cargo.
Como Vice-Presidente a conselheira titular Silvania Almeida, indicada pelo Poder
Executivo e Ligia Perez conselheira titular indicada pela Ong Upar disputaram o cargo ,
vencendo Ligia Perez conselheira titular, indicada pela Ong UPAR. E como primeira
secretária a conselheira titular, Andreia Passos indicada pela Ong Anjos de Patas
Indaiatuba e segunda secretária a conselheira titular indicada pelo pode executivo Silvania
Almeida.
Presidente: Elaine Cristina Katayama

Vice-Presidente: Ligia Perez
Primeira Secretária: Andreia Passos
Segunda Secretária: Silvania Almeida
Assim ficou composta a nova mesa diretora do ano de 2020.
02-Apresentação dos projetos para utilização do FMPA: A Ong Anjos de patas Indaiatuba
em nome de sua representante e conselheira titular Andreia Passos e a Ong Upar em
nome de sua representante e conselheira titular Ligia Perez, apresentaram os projetos
para a utilização da verba do FMPA, para aprovação e em seguida votação. O conselheiro
titular Luiz Medeiros, indicado pelo Conselho da saúde e a Conselheira titular Fernanda
Bimonti indicada pela secretaria da saúde, pediram vistas dos dois projetos e assim ficou
decidido que os projetos serão votados no dia 02/03/2020 em nossa próxima reunião
ordinária.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado por este conselho, o Presidente deu por
encerrada a reunião agradecendo a atenção e participação de todos os conselheiros.

Indaiatuba,10 de fevereiro de 2020.

Luiz Medeiros
Presidente

Elaine C. Katayama
Secretária Executiva/Relatora

