
  ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS DE MONTE 

ALEGRE DO SUL/SP-REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE, ÀS DEZOITO HORAS E TRINTA MINUTOS, 

CONFORME O CALÉNDARIO OFICIAL DE REUNIÃO, NA RUA CORONEL 

LUIS LEITE, Nº 266. 

 

 

ANDRÉIA FERNANDES SOUZA, presidente: Deu início a reunião tópicos a serem 

definidos. 

 

 Cãominhada: Foi solicitada a troca da data da Cãominhada, em função 

da necessidade de diversas providências e do pouco tempo hábil. Feita 

a votação, a data foi transferida para o dia 08/09/2019, por 

unanimidade. 

 Vacinação contra a Raiva: Foi pedido que o CPDAMAS fosse avisado 

sobre a data da vacinação contra a Raiva, a fim de poder providenciar 

um mutirão de conscientização. 

 Educação: os responsáveis pela comissão de educação falaram sobre 

alguns projetos, para o retorno a volta as aulas, após as férias de julho.  

 

Foi feito um pedido para a Casa da Agricultura no que tange ao desenvolvimento de 

um trabalho conjunto sobre fauna e flora do município, visto que o CPDAMAS não tem 

uma preocupação exclusiva com animais domésticos.  

Outro ponto explanado foi sobre a necessidade de haver um veterinário efetivo, já que 

a profissional do município se encontra afastada há muito tempo. A fim de solucionar a 

questão, a presidente do CPDAMAS fará uma reunião com o prefeito, Sr. Rodrigo, 

levando também outros assuntos que merecem atenção premente. 

Amanda de Brito, vice-presidente: Deu algumas instruções a respeito das 

denúncias, e como agir diante de algumas situações. 

Foram entregues os relatórios das diligências, dos meses maio e junho e os 

conselheiros deram o feedback sobre os cada um dos casos.  

Ficou determinado que o conteúdo que deverá ser divulgado na página do Facebook 

do Conselho é de responsabilidade da presidente e da vice-presidente.  

Próxima reunião: Será realizada no dia 22/07/2019, as 18:30h no município de Monte 

Alegre do Sul, Rua Coronel Luís Leite, nº266. 



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

agradecendo a atenção e participação dos conselheiros e visitantes. 

 

 

 

Monte Alegre do Sul, 17 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

______________________________                   ______________________________ 

Andréia Fernandes Souza/ Presidente                                                                             

 

 

 


