
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS DE MONTE ALEGRE DO SUL/SP – 

REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

CONFORME O CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES. 

Ao décimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 

realizou-se na Sociedade Recreativa 1º de Outubro, a partir das vinte horas, a 

posse do conselho municipal de Proteção e Direitos dos Animais. 

Presidente: Sinara Conessa 

Vice-Presidente: Amanda de Britto Dominiconi 

Veterinária voluntária: Pricila Pedrosa Naldini 

Secretária: Andréia Fernandes Souza 

 

Nossa primeira reunião teve início às dezenove horas do dia vinte e um de 

janeiro de dois mil e dezenove, realizada na Rua Coronel Luís Leite nº266.  

 

01-Abertura: A sra. Sinara Conessa, Presidente do conselho municipal de 

Proteção aos Animais, iniciou a reunião agradecendo a todos por sua presença e 

apresentando ao grupo o objetivo, foco e algumas barreiras que iremos ter que 

transpor daqui em diante, citou alguns exemplos para que possamos sempre 

trabalharmos com respeito junto com o município e trazendo objetividade e 

atendimento dentro das leis. 

 

Andréia F. Souza, secretária: Falou a respeito de agendarmos as datas das 

reuniões do ano de dois mil e dezenove para podermos publicar oficialmente. 

Trouxe também ao conhecimento do Conselho Municipal de Proteção e Direito 

dos Animais dois casos emergenciais que já estavam sendo cuidados, mas que 

precisam ser melhor conciliados pelo conselho, e assim foi. 



Evelyn F. Gomes, conselheira: Trouxe algumas cartelas para nos mostrar como 

podemos instruir a popular a contatar as autoridades quando houver casos de 

maus tratos; também citou a importância da organização dos assuntos durante 

a reunião e a importância de que todos os cargos do conselho tenham 

suplentes. Ainda com a palavra também falou a respeito dos leilões de animais 

que temos na cidade, e de como temos que fiscalizar e cuidar para que não haja 

maus-tratos ou abuso para com os animais que estarão ali sendo leiloados. 

 

Amanda de B. Dominiconi, vice-presidente: Falou a respeito do grande número 

de animais que têm sido abandonados no município, e de algumas leis que vêm 

sendo estudadas para que possamos usar em nosso favor; também falou sobre 

a possibilidade de termos um lugar para deixar esses animais até serem 

adotados. Pediu também para que o Sr. Oliton que levasse até o prefeito dois 

pedidos o primeiro é o recolhimento de notas para a contribuição e 

arrecadamento de verba para o conselho de Proteção dos Animais e a segunda 

é que verificasse a possibilidade de colocarmos uma caixa grande de madeira na 

praça durante os dias 03,04,05 e 06 de março de 2019 onde estará sendo 

realizado a festa de carnaval para arrecadar latinhas e futuramente reverter elas 

através da venda das mesmas em dinheiro para o Conselho de Proteção dos 

Animais. 

Marcio Mosca, conselheiro: Citou a importância de arrecadar fundos, 

principalmente para castração; e falou sobre o grande problema que temos com 

a Cinomose no bairro do Falcão.   

 

Pricila P. Naldini, veterinária voluntária: Falou sobre os inúmeros casos que 

vêm sendo tratados e muitos chegaram até mesmo ao óbito; falou sobre 

focarmos na conscientização e cuidado com os animais, e também nos lembrou 

da importância de ela ter uma suplente para poder estar a auxiliando. 

 

Sinara Conessa, presidente: Também foi falado do 1º CAOMINHADA que 

tivemos em dois mil e dezoito, para deixarmos esse evento anual, e através dele 

arrecadamos fundos para castrações, vacinas, tratamentos, etc. E sempre 

lembrando que esse grupo não é só de animais domésticos, mas também de 

animais silvestres, e o nosso objetivo é ajudar o maior número de animais. 

 



Também foi feita uma votação para ter uma suplente na secretária, e foi 

escolhida a Sra. Heloísa Helena Ribeiro Castro. 

 

 

Próxima reunião: A próxima reunião se realizará no dia dezoito de fevereiro de 

dois mil e dezenove, às 18h00 no município de Monte Alegre do Sul, rua Coronel 

Luís Leite nº266. 

Encerramento: Nada a mais a ser tratado, a presidente deu por encerramento a 

reunião, agradecendo a atenção e participação dos conselheiros e visitantes. 

 

Monte Alegre do Sul, 21 de janeiro de 2019 

 

____________________________           ____________________________ 

                      Sinara Conessa                                       Andréia Fernandes Souza 

                         Presidente                                     Primeira Sec. Executiva/Relatora 


