
Conselho Municipal de Proteção e
Defesa aos Animais de Cruzeiro

Aos vinte e sete dias mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois às th30
reuniram-se os membros do Conselho Municipal sendo justificados as ausências de Maria de
Fátima Aparecida de Souza, Dr. Augusto e Jean Faria da Silva. O presidente após constatar o
quÓrum necessário deu por aberta a presente reunião. Após análise das pequenas revisÕes a
respeito da nova lei para atender a Casa dos Conselhos ficou decidido o encaminhamento no
prÓprio rascunho em reunião futura com a presidente da Casa dos Conselhos. Nada mais a
tratar deu por encerrada a reunião às Shoras e 45 minutos.
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Conselho Municipal de Proteção e
Defesa aos Animais de Cruzeiro

Aos vinte e cinco dias mês de julho do ano de dois míl e vinte e dois às gh30
reuniram-se os membros do Conselho Municipal sendo justificados as ausências de Maria de
Fátima Aparecida de Souza, Dr. Augusto. O presidente após constatar o quórum necessário
deu_por aberta a presente reunião. O presidente apresentou a pauta e encaminhamento junto
ao Deputado Federal Paulo Teixeira do PT de São Paulo. Infoimou que nesta pauta foi ãado
encaminhamento verbal junto ao deputado ao qual foi solicitado um veículo utilitário para
atender aos conselhos municipais lotados na Casa dos Conselhos e dotação orçamentária
junto ao governo federal no valor de R$ 3O0.0OO,OO para a reforma geral e tôtat Oa Casa dos
Conselhos, ambos através da Prefeitura Municipal de Cruzpiro. Naãa mais a tratar deu por
encerrada a reunião às thoras e 50 minuto" 
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Conselho Municipal de Proteção e
Defesa aos Animais de Cruzeiro

Aos vinte e nove dias mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois às Bh30
reuniram-se os membros do Conselho Municipal sendo justificados as ausências de Maria de
Fátima Aparecida de Souza, Dr. Augusto. O presidente após constatar o quórum necessário
deu por aberta a presente reunião. O presidente apresentou o encaminhamento junto a
Presidenta da Casa dos Conselhos em relaçâo a lei sobre a Casa dos Conselhos no rascunho
observando que o grupo formado irá analisar também e após reunião será aprovada ou não
pelos demais presidentes. Nada mais a tratar deu por encerrada a reunião às ghoras.
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Conselho Municipal de Proteção e
Defesa aos Animais de Cruzeiro

Aos vinte e seis dias mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois às Bh3O
reuniram-se os membros do Conselho Municipal sendo justificados as ausências de Maria de
Fátima Aparecida de Souza, Dr. Augusto. O presidente após constatar o quórum necessário
deu por aberta a presente reunião. O presidente apresentou novamente a necessidade agora
não mais de antecipação mais da própria realização de novas eleições junto ao presánte
conselho municipal observando a ausência do Poder Público e a solicitação de informaçÕes
junto a administração e jurídico da Prefeitura Municipal de Cruzeiro a respeito do "Conselho
Diretor" que administra o fundo destinado a proteção de animais e sobre as ações não
apresentadas ao conselho pleno desde sua criação e muito menos o suposto representante do
CMPDAC junto ao "Conselho Diretor" . Ao final se decidiu pelo encaminhamento aguardando o
prazo de dez dias úteis a partir de seu protocolo e não trinta dias em razâo do primeiro
protocolo junto ao Jurídico já possuir mais de dois anos de espera. O nâo atendimento quanto
as informações solicítadas o resultará no encaminlFmento ao Ministério Público incluindo as
cópias de todas as atas existentes para análise dgóonselho Pleno. Nada mais a tratar deu por
encerrada a reunião às 9horas. 
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