ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA
NO DIA QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE, CONFORME O
CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES.

Aos quatro dias de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 nona 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 Sra.
Ligia Perez, Conselheira Titular indicado pela ONG UPAR e Vice- 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
segunda secretária Sra. Elaine Cristina Katayama indicada pela APRAI Associação Protetora dos Animais de Indaiatuba para lavrar a presente ata.
02 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: Foi apresentada pela
Vice-Presidente, Sra. Ligia Perez conselheiro titular, indicado pela ONG UPAR a
leitura da ata e sua aprovação.
03 – Pedido de ajuda: Esteve presente em nossa reunião o Sr. Francisco Pelger,
morador da cidade de Indaiatuba nos comunicando que irá morar fora do país e nos
questionando sobre dois animais de sua propriedade, para saber onde levar estes
animais por conta de sua viagem, nós do COMPDA informamos que os animais são
de estrita responsabilidade do mesmo, que todas as ONGS estão lotadas de
animais e o CRA, além de lotado não é abrigo.

04 – Acabar com as comissões: Os conselheiros presentes resolveram que não
serão mais formadas as comissões para resolução de assuntos do COMPDA, os
assuntos serão discutidos e votados em reunião.

Indaiatuba, 04 de Novembro de 2019.
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