
Conselho Municipal de Proteção e
Defesa aos Animais de Cruzeiro

Relator io 2020

O ano de 2020 foi  um ano atípico em razão da COVID 19 restr ingindo
muitas açÕes por conta da necessidade de se atender as normativas de segurança sanìtár ia
mas mesmo diante deste quadro o CMPDAC concluiu o seu processo de eleição em junho do
ano de 2020 elegendo a sua Execut iva, sendo empossados como presidente: Fernando Carlos
de Ol iveira Gonçalves, como vice-presidente: Alvimar Dias da Costa, como secretár ia:  Maria de
Fátíma Aparecida de Souza. Os membros do Conselho Municipal  que representam o poder
Públ ico, foram avisados de forma of ic ial  das datas e horár ios das reuniões.

O CMPDAC por muitas vezes recebeu l igação de denúncia por maus
tratos, abandono de animais comunicando e sol ic i tando a presença do CEAN - Centro de Apoio
aos Animais de Cruzeiro e processo de adoção de animais do qual temos registro.

O CMPDAC há muito tempo sol ic i tou informaçõés sobre o Conselho
Diretor,  suas anál ises e projetos em aval iação para atender as necessidades do segmento e
acesso as atas e o pr incipal saber quem estar ia representando o mesmo já que este possui a
obrigaçâo legal de votar em tese o que o CMPDAC norteia e não o que este possa achar
podendo comprometer futuramente o próprio conselho.

A respeito da baixa participação dos representantes do Poder Público o
então, Prefei to ïhales Gabriel  Fonseca se apresentou enquanto candidato just i f icando e
reconhecendo esta deficiência do controle da gestão municipal quanto a participação juntos
aos conselhos municipais af i rmando a época que seria designado o seu candidato a Vice
Prefei to,  Paulo Roberto de Carvalho Scamil la para acompanhar esta demanda.

Será dado o devido encaminhamento junto ao Ministér io Públ ico para se
obter as informaçÕes necessárias sobre o Conselho Díretor,  suas anál ises, suas decisÕes,
atraves do acesso as atas o que será fei to para que não venha o CMPDAC ser
responsabi l izado.

Seguimos os trabalhos pontuando as devidas ações tendo por escopo a
dinâmica de uma rede orotet iva aos animais de Cruzeiro.
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