
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

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

REALIZADA NO DIA DOZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

  

 A Presidente, Sra. Andréia F. Souza, abriu os trabalhos às 18:30 h  

agradecendo a presença de todos e esclareceu que a reunião serviria para tratar 

exclusivamente do evento da Cãominhada 2019 a se realizar no dia oito de 

setembro de dois mil e  dezenove. 

 Desta forma, foram atribuídas as seguintes funções aos membros do 

Conselho e demais colaboradores para que todos os preparativos sejam feitos 

de acordo com as responsabilidades assumidas pelos próprios. 

 Segue-se a ordem: criação de panfletos, criação de conteúdos para 

mídias digitais e divulgação no site da Prefeitura – Prefeitura, divulgação em 

mídias sociais – Amanda; criação de cotas – Heloísa; contato com a Magnus e 

DogChow – Márcio; contato com a Purina e Bravecto – Pricila; busca de 

patrocínio de comércio no Centro – Heloísa e Eduardo; busca de patrocínio no 

comércio das Mostardas – Eduardo e Andréia; busca de patrocínio no comércio 

dos Limas e Ponte Preta – Márcio e Andréia; busca de patrocínio no comércio 

do bairro da Vargem Grande – Andréia; busca de patrocínio em pousadas – 

Heloísa e Eduardo; palco/ pódio ofício para ambulância/ som/ mesas e cadeiras 

– Antônio Comtur; ofício para o trânsito – Andréia; ofício para o balneário – 

Andréia; caixa de doações e lata de lixo – Andréia; ofício para Polícia Militar – 

Andréia; barraca de alimentos e brinquedos infantis – Andréia; estrutura elétrica 

– Prefeitura; locução – Fabiano; ficha de inscrição – Evelyn; moldura para fotos, 

prensa e insumos – Amanda; papel e recipiente para sorteios – Amanda; troco – 

Evelyn; cotação de camisetas – Amanda; consignação de água – Andréia; 

geladeira para água e gelo – Evelyn; demonstração de cães – Antônio Comtur. 

Fica a encargo de todos: colar cartazes, brindes, bebedouro para animais, 

sacolas, montagem e desmontagem da barraca do Conselho. Também ficou  

solicitado o comparecimento de todos os membros do Conselho no dia 

08/09/2019 a partir das 7:00 h para a realização dos serviços necessários para 

o evento. 

 Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, 

agradecendo a participação de todos. 

 

Monte Alegre do Sul, 12 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

Andréia Fernandes Souza   Fabrizzio Zanella Ramos 

Presidente     2º Secretário Executivo 


