ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA / SP – REALIZADA NO
DIA TREZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE, CONFORME CALENDÁRIO
OFICIAL DE REUNIÕES.
Aos treze dias do mês de janeiro 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 décima primeira reunião ordinária 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.
03- Calendário oficial de reuniões: Foi solicitado a Sra. Elaine Cristina Katayama,
conselheira titular, indicada pela APRAI para que se faça um calendário oficial das
reuniões do COMPDA.
04- Faltas nas reuniões: Foi de comum acordo entre os conselheiros presentes que
se cumpra a lei do regimento interno deste conselho, onde 3 faltas sem aviso e sem
a presença do respectivo suplente que seja excluído do quadro de conselheiros.
05-CRA: Os conselheiros presentes, em comum acordo solicitaram a mudança da
lei de criação deste conselho e que inclua o CRA, Centro de Reabilitação Animal, no
quadro de conselheiro do COMPDA.

06-Feirinhas de adoção: A Sra. Andreia Passos Bezerra, conselheira titular,
indicada pela Ong Anjos de Patas Indaiatuba, solicitou e regime de urgência que se
coloque em prática o protocolo de doações de animais no município.
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, 13 de janeiro de 2020
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