
 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 

DOS ANIMAIS DE MONTE ALEGRE DO SUL/SP – REALIZADA NO DIA DEZOITO DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE, ÀS DEZOITO HORAS, CONFORME O CALENDÁRIO OFICIAL DE 

REUNIÕES, NA RUA CORONEL LUIS LEITE, Nº 266.  

 

Sinara Conessa: Deu início à terceira reunião de CPAMAS, trazendo orientação a respeito da 

pauta que estamos utilizando para organizar e definir os assuntos abordados durante a 

reunião, se o modelo de pauta utilizado não for eficaz e eficiente mais a frente será trocado 

por outro que seja melhor, mas por hora ficamos com esse modelo apresentado na reunião de 

hoje. 

Foram definidos alguns assuntos que estavam pendentes e outros foram trazidos ao 

conhecimento do CPAMAS, tais como: 

 Para a entrega das pizzas em Monte Alegre do Sul no dia 23/03/2019 ficou definido 

que a Sra. Edilaine de O. L. Conti irá pegar a chave do clube onde iremos utilizar o 

espaço. 

 Definir o que estaremos vendendo durante a festa da cidade, onde teremos um 

espaço para o CPAMAS arrecadar fundos. 

 Colônia de gatos da casa da Dona Maria Inês foi determinada em comum acordo que 

para ajudar iremos fazer um vídeo dos gatos que há no local, para que sejam dados em 

adoção. 

 Foi também estabelecido a data para a CÃOMINHADA de 2019, que será no dia vinte 

oito de julho. 

 A respeito do leilão, ainda não há data determinada, mas já foi feito o contato com um 

dos organizadores e com o Padre da cidade para que esteja tudo alinhado ao ser feita 

a fiscalização e conscientização durante o evento. 

 Também pediremos ao delegado para que quando houver denuncia de maus tratos de 

animais, e no caso houver penalidade com multa, o valor seja revertido para o 

CPAMAS, para que dessa forma o valor arrecadado seja para ajudar outros animais. A 

sra. Amanda de Britto Dominiconi estará cuidando dessa situação e trazendo um maior 

esclarecimento quanto a essa situação na próxima reunião. 

 Festa de Agosto; a esse respeito o CPAMAS ficou de trazer algumas soluções para 

podermos discutir e alinharmos, para que dessa forma possamos achar uma forma de 

resolver o problema que temos hoje com os fogos de artifícios, a poluição sonora e o 

desgaste dos animais, crianças autistas e idosos.  

Madelu Lopes, visitante: Trouxe ao CPAMAS um abaixo assinado que ela está organizando 

com o intuito de mostrar a preocupação do município com a poluição sonora que os fogos 



causam, afetando não somente os animais mas também as crianças autistas e idosos. Dessa 

forma a visitante trouxe mais esclarecimento aos presentes e deu suas considerações a 

respeito do assunto. 

 

Amanda de Britto Dominiconi, vice-presidente: Trouxe o feedback a respeito da denúncia de 

maus tratos do dia oito de março de dois mil e dezenove, onde o caso foi trazido ao CPAMAS e 

a mesma esteve junto ao delegado durante a visita a casa onde foi o ocorrido. Também trouxe 

para o CPAMAS os termos que devem sempre estar presente durante as visitas e 

atendimentos de denúncias, os termos são os seguintes: 

 Termo de Adoção e Guarda Responsável; 

 Termo de Responsabilidade; 

 Termo de Advertência. 

Evelyn F. Gomes, conselheira: Trouxe as regras estabelecidas para o dia da pesca no lago, e 

também pediu para que na próxima reunião sejam trazidos os nomes dos voluntários que irão 

ajudar a fiscalizar no dia da pesca. 

Trouxe também os termos para podermos fazer a cotação de valores com os clínicos 

veterinários para termos o valor mais acessível para o CPAMAS, assim podendo ajudar o maior 

número de animais. 

Pricila Pedrosa Naldini, veterinária voluntária: Trouxe a situação de dois gatinhos 

abandonados que foram resgatados, estão fazendo tratamento por não estarem bem e assim 

que estiverem melhor serão levados à adoção. 

Andréia Fernandes Souza, secretária: Trouxe o feedback sobre o cachorro que foi entregue a 

ela durante uma visita, ele estava aparentemente bem mas tinha vermes nas costas; ele 

recebeu tratamento e agora já foi adotado e encontra-se bem. Também falou a respeito da 

comunicação interna do CPAMAS, para alinharmos sempre o que tivermos que fazer e as 

metas a cumprir e que quando houver dificuldades possamos estar comunicando 

antecipadamente para que assim algum voluntário possa ajudar e concluir as metas como 

alcance de seus objetivos. 

 

Sargento Alexandre Biffarate, conselheiro: Trouxe ao CPAMAS uma ampla explicação a 

respeito de mais tratos e de como agir na ocorrência, procurando sempre ter uma postura 

ética para solucionar o problema. Parabenizou o trabalho que o CPAMAS tem feito e disse 

entender as dificuldades que temos enfrentado, e se disponibilizou a sempre que puder estar 

auxiliando e instruindo. 

Sinara Conessa, presidente: Trouxe ao CPAMAS a possibilidade de fazermos um “Concurso de 

Observadores de Aves” em conjunto com o COMTUR para podermos arrecadar fundos para o 

CPAMAS. 

O CPAMAS recebeu da prefeitura de Monte Alegre do Sul uma doação de 300 doses das vacina 

de Cinomose, que serão utilizadas para dar início a campanha de vacinação no Bairro do 

Falcão, as vacinas que sobrarem no término da campanha serão guardadas para ter em 

estoque e utilizar em animais de rua ou em algum caso de necessidade. 

 



 

 

Próxima reunião: A próxima reunião será realizada no dia 15 de Abril de 2019, 18h00 no 

município de Monte Alegre do Sul, rua Coronel Luís Leite, nº 266. 

Encerramento: Nada mais a ser tratado a presidente deu por encerrada a reunião, 

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

 

Monte Alegre do Sul, 18 de Março de 2019. 

 

_________________________     ________________________ 

Sinara Conessa                      Andréia Fernandes Souza 

            Presidente                     Primeira Sec. Executiva/Relatora 

 


