
 

 

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

DOS ANIMAIS DE MONTE ALEGRE DO SUL/SP – REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MAIO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE, ÀS DEZOITO HORAS E TRINTA MINUTOS, CONFORME O CALENDÁRIO 

OFICIAL DE REUNIÕES, NA RUA CORONEL LUIS LEITE, Nº 266.  

 

Sinara Conessa, presidente: Deu início a reunião fazendo um agradecimento a todos os 

membros do Conselho de Proteção e Direitos dos Animais de Monte Alegre do Sul e 

voluntários que estiveram presentes durante a campanha de vacinação contra a Cinomose no 

Bairro do Falcão. 

A campanha teve início no dia 31 de março de 2019 e foi feita em três etapas, seu 

encerramento foi no dia 26 de maio de 2019 e contamos com muitas colaborações desde a 

prefeitura, conselheiros e munícipes. 

Assuntos a serem definidos e pendentes e outros que foram trazidos ao conhecimento do 

CPAMAS, tais como: 

 Alinhamento sobre a CÃOMINHADA: Definição de funções, pontos fortes que tivemos 

no último evento e devemos manter nesse e o que deveríamos mudar para que nesse 

ano possa ficar melhor. 

Estava presente na reunião Caio H. A. Sargado e Antônio V. Siqueira que estiveram tirando 

algumas dúvidas a respeito da CÃOMINHADA e também trouxeram algumas ideias e 

possibilidades que podemos utilizar dentro da estrutura que a prefeitura oferece. 

 Patrocínio para a CÃOMINHADA: foi feito uma votação e ela foi unanime e decidiu-se 

fazer uma contra partida para os patrocinadores, já que na edição da CÃOMINHADA 

de 2018 não tivemos. Dessa forma esperamos diferenciar os valores a serem 

arrecadados, pois contamos com os comércios locais que sempre tem tido uma boa 

participação. 

Então teremos valores diferenciados para arrecadarmos e contarmos com a ajuda desde 

ambulantes, microempreendedores e empresas.  

 Participação do CPAMAS nas festas da cidade: Tivemos uma votação unanime e 

decidiu-se utilizar o dinheiro arrecadado com a venda das pizzas do dia 23 de março de 

2019 para comprarmos a prensa que será utilizada para fazer os materiais que serão 

vendidos nas festas, o valor que temos em caixa até então não corresponde com o 



valor necessário para comprarmos a prensa. Contudo a vice-presidente, Amanda de B. 

Dominiconi, conseguiu um patrocínio com a empresa Funerária Carvalho que estará 

doando o valor que falta para comprarmos a prensa. 

 

Sinara Conessa, presidente: passou a palavra para o representante da prefeitura, Everton L. 

F. de Oliveira.  

Everton L. F. de Oliveira, representante da prefeitura: trouxe ao conhecimento do CPAMAS o 

assunto a respeito do “castra móvel”, que fora debatido entre todos os presentes de vários 

aspectos. Por fim, decidimos por unanimidade esperar o levantamento que será feito pela 

prefeitura e pelos setores que estão responsáveis em efetuar a compra do castra móvel, e 

quando for enviada a documentação analisaremos detalhadamente e veremos o que convém 

ou não ser feito para atender de melhor forma os animais. 

 

O representante da prefeitura se retirou depois de ter falado e esclarecido algumas duvidas, 

pois o mesmo teria outros assuntos a tratar e não pôde permanecer na reunião. Dessa forma 

ele passou a palavra a Sinara Conessa, presidente, que deu continuidade nos assuntos que 

estavam em pauta. 

 Tesouraria: Já está em andamento o ofício para abrir a conta para o CPAMAS, estamos 

aguardando os trametis burocráticos.  

 

 Palestra nas escolas: Os responsáveis já estão se preparando para dar continuidade 

com as visitas nas escolas. Eles expuseram as dificuldades que tiveram e estão 

procurando formas de aprimorar cada vez mais para fazer o melhor e transmitir de 

forma clara a mensagem sobre os cuidados com os animais. 

 

 Leilão: O evento acontecerá no dia 30 de junho de 2019 e a Sinara Conessa, 

presidente, já esteve em contato com um dos organizadores e explicou como deve ser 

conduzido o leilão no que se diz respeito aos animais, com essas instruções estamos 

garantindo que não haja maus tratos com os animais, mas no dia do evento teremos 

representantes do CPAMAS que estarão presente fiscalizando. 

 

 Compra de gatoeira: foi feito um levantamento do valor da gatoeira e de uma caixa de 

transporte e trazido ao CPAMAS pela Evelyn F. Gomes, 2ª tesoureira, e Amanda de B. 

Dominiconi, vice-presidente, para que possamos adquirir.  

Durante a reunião Oliton Amador Siqueira, conselheiro, se comprometeu em fazer a doação 

para o CPAMAS no valor para adquirir esses itens. 



 

Evelyn F. Gomes, 2ª tesoureira: falou de sua preocupação com a arrecadação de fundos do 

CPAMAS, pois os casos emergenciais que tivemos até hoje já trouxeram gastos e precisamos 

gerar recursos o mais breve possível, então ela e Amanda de B. Dominiconi, vice-presidente, 

se voluntariaram para estar participando da Feira da Lua de Monte Alegre do Sul na terça-feira 

dia 28 de maio de 2019, onde estarão expondo colares, toalhas e outros artigos. Os valores 

arrecadados serão revertidos para o CPAMAS. Esse espaço foi doado para o CPAMAS pelos 

organizadores do evento e foi trazido ao conhecimento de todos os conselheiros no dia 23 de 

Abril de 2019 por intermédio da colega Pricila Pedrosa Naldini, veterinária voluntária, que 

esteve em contato com os organizadores. 

Antônio Berlofa, conselheiro: comunicou ao CPAMAS que estará passando para a Evelyn F. 

Gomes, 2ª tesoureira, o valor de R$120,00 que foram doados para ajudar na castração dos 

gatos que estão no almoxarifado. 

Sinara Conessa, presidente: trouxe em esclarecimento ao CPAMAS quanto algumas 

dificuldades pessoais no que se trata a horários de estar presente durante a semana em 

diligências por conta de seu trabalho. 

Evelyn F. Gomes, 2ª tesoureira: falou sobre a importância e atribuições que correspondem à 

presidência do CPAMAS; também falou de sua insatisfação e que gostaria que houvesse mais 

suporte e mais divisão de tarefas. 

Eduardo Azevedo, 1º tesoureiro: sugeriu que a partir dessa data presente que alguns 

problemas foram expostos nós todos nos juntemos para trazer soluções a eles. Uma das 

propostas que o mesmo trouxe é que seja feito uma escala para que cada um possa seguir e, 

dentro das suas possibilidades, atender ao que está sendo pedido sem causar sobrecarga de 

tarefas a ninguém.  

 Diligências: Foi feito uma votação e decidimos por unanimidade que deverá ter uma 

escala e que dentro de suas possibilidades todos os membros do CPAMAS estarão se 

prontificando a atender os chamados. 

Andreia Fernandes de Souza, 1ª secretária: falou da nossa importância como conselho e ainda 

que “SOMOS OS MELHORES DOS MELHORES” e que cada membro é importante para o bom 

andamento do CPAMAS, que temos que nos alinhar e fazer o nosso melhor e ultrapassar as 

dificuldades pois somos a primícias, os que estão dando início a esse CPAMAS, por isso 

teremos dificuldades mas que devemos vencer elas e fazer sempre o nosso melhor em prol da 

causa animal. 

Foi decidido que por conta de muitos assuntos que ficaram pendentes e não houve tempo 

suficiente para falar sobre eles deverá haver uma reunião extraordinária no dia sete de junho 

de dois mil e dezenove. 

 



Próxima reunião: A próxima reunião será realizada no dia 7 de Junho 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 e participação dos conselheiros e visitantes. 

 

 

Monte Alegre do Sul, 27 de Maio de 2019. 

 

 

_________________________                _______________________ 

           Sinara Conessa                                      Andréia Fernandes Souza 

                    Presidente                                Primeira Sec. Executiva/Relatora 

 


