
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DOS ANIMAIS DE MONTE ALEGRE DO SUL/SP – REALIZADA NO DIA DEZOITO DE FEVEREIRO 
DE DOIS MIL E DEZENOVE CONFORME O CALENDÁRIO OFICIAL DE REUNIÕES. 

 
Nossa segunda reunião teve início Às dezoito horas do dia dezoito de fevereiro de dois mil e 
dezenove, realizada na Rua Coronel Luís Leite Nº266. 

Abertura: A sra. Sinara Conessa, presidente do conselho municipal de proteção dos animais, 
iniciou a reunião agradecendo a todos por sua presença e apresentando ao grupo o plano de 
ação ao CPAMAS (anexo 1), onde estava a relação de assuntos a serem abordados nessa 
segunda reunião e também o nosso calendário anual para ser anexado. 

Foi falado sobre o problema que estamos tendo no Bairro do Falcão com a doença de 
cinomose, que já trouxe vários cães ao óbito, e ainda temos quatro animais doentes neste 
bairro, fora os outros casos da doença que tem chegado ao nosso conhecimento. Dessa forma 
a Presidente do CPAMAS fez um pedido aos representantes da vigilância sanitária, Juliana F. DE 
Lima e da representante de saúde, Edilaine Taís de O.L. Conti, que nos ajude durante suas 
visitas à casa de munícipes trazendo a instrução quando os mesmos tiverem animais 
domésticos à respeito da importância da vacinação e de outros cuidados necessários. 

Pois através de uma pesquisa realizada no Bairro do Falcão por Andréia F. Souza, secretária do 
CPAMAS juntamente com a veterinária Caroline Alves de Lazari e Pricila Perdrosa Naldani, 
veterinária voluntária do CPAMAS, foi apresentado resultados preocupantes que fez com que 
esse conselho decida iniciar o primeiro plano de ação contra a cinomose nesse bairro onde a 
situação é mais crítica fazendo uma campanha de vacinação. 

 
Evelyn F. Gomes, conselheira: Citou a importância de cotação de preços para que possamos 
sempre estar atendendo o maior número de animais. Também trouxe um planejamento de 
eventos para arrecadação de fundos para CPAMAS, onde podemos ver e escolher um deles 
para dar início a nossa arrecadação de fundos, e ainda com a palavra sugeriu o Bairro do 
Falcão onde poderemos ter ajuda dos munícipes do local e ao mesmo tempo fazer uma 
conscientização. 

Oliton Amador Siqueira, conselheiro: Trouxe ao CPAMAS a proposta de fazermos um almoço 
para arrecadação de fundos e se prontificou em conseguir doações nos comércios para  

diminuir os custos e termos um melhor rendimento. Também esclareceu ao conselho que 
teremos um espaço da festa do morango para por uma barraca onde tudo que arrecadarmos 
será destinado ao CPAMAS.  

 
Renata Cristina D. Reis, representante da educação: Trouxe um plano de ação na área da 
educação elaborado juntamente com Heloísa H. R. Castro e José Eduardo Azevedo, onde 
podemos ver a importância de estimular as crianças e jovens, trazendo o comprometimento 



não só com animais, mas também com a fauna e a flora, fazendo assim uma unificação da 
responsabilidade social para o ecossistema. Prontificaram-se a fazer palestras, contatar a 
UNESCO, ministérios de preservação da fauna e flora e assim o que mais for necessário. 

 
Pricila Pedrosa Naldini, veterinária voluntária: Trouxe ao CPAMAS um esclarecimento a 
respeito das vacinas de cinomose e as formas de se armazenar na temperatura correta, e 
também tirou algumas dúvidas da sra. Edilaine Taís de O. L. Conti, representante da saúde, e 
outras dúvidas gerais do grupo, uma delas de grande importância é sobre o tempo certo para 
vacinação dos cães contra doenças de cinomose que a veterinária falou e esclareceu que: 

Filhotes: primeira dose com 45 dias. 

Segunda dose de 21 a 30 dias da primeira dose. 

Terceira dose de 21 a 30 dias da segunda dose. 

Depois deverá ser feito uma dose anual durante toda a vida do cachorro. 

Adultos: após um ano de idade o animal é considerado adulto, pode então se fazer uma dose e a 
repetir depois de 21 ou 30 dias. 

E dar reforço anual durante toda a vida do cachorro. 

Citou também a importância de que as vacinas de cinomose sejam compradas em uma boa 
quantidade para termos descontos e assim conseguir o melhor preço possível. Assim também 
a sra. Pricila se prontificou em ajudar com o projeto para arrecadação de fundos para o 
CPAMAS juntamente com a sra. Evelyn. 

 
Andreia Fernandes Souza, secretária: Prontificou-se em procurar um ponto de vendas para as 
pizzas e também ajudar com as entregas no Bairro das Mostardas. Também trouxe ao 
conhecimento do CPAMAS dois pontos onde está tendo uma grande incidência de acúmulo de 
gatos morando e procriando. 

 
Márcio Augusto Batista Mosca, conselheiro: Se prontificou em ajudar nas vendas e na entrega 
de pizzas no Bairro do Falcão. Também trouxe um feedback a respeito de alguns cães que 
estavam sendo cuidados por ele, mas vieram a falecer pois estavam bem debilitados pela 
doença da cinomose. 

 
Amanda de Britto Domeniconi, vice presidente: Falou sobre a importância de que quando 
precisar da ajuda de algum departamento da prefeitura, procurar fazer a solicitação de formas 
legais para que não tenhamos problemas de divergência e assim ter um plano de ação mais 
elaborado. Ainda se prontificou em conseguir junto ao departamento de compras da 
prefeitura a cotação dos valores da vacina de cinomose para ter um comparativo de preços. 
Trouxe também ao CPAMAS o feedback da visita feita em uma casa no Distrito das Mostardas, 
onde existem várias irregularidades e a necessidade de uma ação conjunta com a vigilância 
sanitária.Também solicitou ao conselheiro Oliton Amador Siqueira, novamente as caixas para o 
descarte de latinhas durante o período do feriado de carnaval dias 02,03,04 e 05 de março de 
2019. 

 
Foi perguntado aos presentes na segunda reunião do CPAMAS se havia alguma dúvida a 
respeito do regime interno; não havendo nenhuma e todos estando a favor, demos 
continuidade à reunião. 

 



Foi lido ainda o relatório de ações do CPAMAS desde a primeira reunião até a presente data, e 
feito também uma votação a respeito de aceitar o valor revertido em dinheiro da pesca anual 
do lago dos patos. A votação teve 11 votos a favor e 02 votos contra. 

 
Sinara Conessa, presidente: Falou sobre a importância da divulgação e alinhamento de datas 
para sermos coerentes e eficazes em nossas ações. 

 
Foi entregue para Pricila Pedrosa Naldini veterinária voluntária, o nome da veterinária 
suplente: 

Carla Letícia Corradini Boyago 

RG 30.706.756-8 

CPF 274.964.798-37 

CRMV-SP 29.445 

 

Próxima reunião: a próxima reunião será realizada no dia dezoito de março de dois mil e 
dezenove, às dezoito horas no município de Monte Alegre do Sul, Rua Coronel Luís Leite, 
nº266. 

Encerramento: Nada a mais a ser tratado, a presidente deu por encerrada a reunião, 
agradecendo a atenção e participação dos conselheiros e visitantes. 

 

 

Monte Alegre do Sul, 18 de fevereiro de 2019. 

 

_______________________________              _______________________________ 

                             Sinara Conessa                                                Andréia Fernandes Souza                        

                                  Presidente                                            Primeira Sec. Executiva/ Relatora 

 


