
 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

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

NO DIA DEZ DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE, ÀS DEZOITO HORAS E TRINTA 

MINUTOS, NA RUA CORONEL LUÍS LEITE, Nº266. 

 

REUNIÃO REALIZADA PARA TRATAR DE ALGUNS ASSUNTOS PENDENTES E PARA 

NOVA ELEIÇÃO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO. 

 

 

Amanda de B. Dominiconi, vice presidente: Deu início à reunião do CPAMAS trazendo maior 

exclarecimento sobre a diligência realizada no dia de hoje. Durante o atendimento que foi solicitado 

pelo delegado desse município, o CPAMAS ficou com a guarda de dois cães que estão na clínica 

Bichos & Cia, nos cuidados da veterinária Pricila Pedrosa, veterinária voluntária. 

 

 Foi pedido também a arrecadação de prendas para o bingo que será realizado no dia 29 de 

Junho de 2019, e as prendas deverão ser entregues com antecedência para serem separadas e 

contadas. 

 

Oliton de Oliveira Siqueira, conselheiro: Trouxe uma denúncia ao conhecimento do CPAMAS 

para que fosse averiguada. Também pediu que o CPAMAS apadrinhasse o plantio de árvores no 

parque Camanducaia. Todos os membros presentes votaram a favor de apadrinhar o projeto de 

plantio. 

 

Luís Siqueira, conselheiro: Junto com a Casa da Agricultura, teve a iniciativa de fazer mudas 

ensacadas de morango para serem vendidas e o valor arrecadado será revertido para o CPAMAS. 

 

Evelyn F. Gomes, 2ª tesoureira: Trouxe ao CPAMAS o pedido para que fossem feitos recibos de 

doações que vinhamos receber. 

Todos os presentes estiveram de acordo com a ideia e votaram que sim. 

 

Marcio Mosca, conselheiro: Falou sobre a diligência atendida no início do mês de junho, ele levou 

os termos para serem assinados pelo tutor do animal. Esta resultou na castração da única fêmea que 

havia no quintal, também o mesmo doou 3 casinhas de cachorros para a família não deixar mais os 

animais ao relento. 

 

Andreia F. Souza, secretária: Pediu para que Pricila Pedrosa, veterinária voluntária, entregasse 

para Daniela, tutora do gato Xodó, o termo de adoção e de advertência que está aos cuidados do 

CPAMAS, após ter feito uma cirurgia. 

 

Já todos presentes foi feita a votação para eleger o novo presidente do CPAMAS, a candidata foi 

Andreia F. Souza, secretária. Todos os presentes estiveram de acordo. 

 

 Foi pedida a troca de data da CÃOMINHADA. 

 

 Foi solicitada que seja feita uma escala para atender as diligências. 



 

 Foi entregue o endereço e os nomes dos lares que serão visitados no Bairro do Falcão para 

dar a 2º e a 3ª dose da vacina de Cinomose. 

 

Próxima reunião: A próxima reunião será realizada no dia 17 de Junho de 2019, 18h30 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, 10 de Junho de 2019. 

 

 

 

 

_________________________                _______________________ 

           Amanda Britto                                      Andréia Fernandes Souza 

                  Vice-presidente                                Primeira Sec. Executiva/Relatora 

 


