






































1 

 

      

 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 

 Antiga Diretoria 

            A APAC – Associação de Proteção de Animais de Cruzeiro foi fundada em 14/06/2006 e registrada em 

cartório no livro A-5 às fls. 21 vº sob o nº. 751 de ordem Serviço de Registro de Títulos e Documentos – Cruzeiro 

– Estado de São Paulo tendo como membros fundadores integrantes da diretoria: Presidente – Sônia Cristina 

Macedo Novaes; Vice-Presidente – Célio Silveira Souza, Diretor Financeiro – Sandra de Castro Rodrigues, Diretor 

Administrativo – Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves, Diretora Social – Marina Jordan Ottoni de Carvalho 

Gonçalves – Secretária – Tereza Luísa Abdalla e várias outras pessoas associadas na maioria, protetores de 

animais. 

 

A APAC possui um alojamento simples através do qual realiza o processo de doação de animais 
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A APAC também participa de feiras de doação de animais de forma regular 

 

A APAC atua contra os maus tratos e abandono dos animais pontualmente 
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Ações de resgate e localização de animais perdidos  

Resgate de Francisco 

                               Devidamente precavidos por conta do COVID-19 após sermos acionados em missão de 
resgate quando isto é possível em razão de vaga no alojamento fomos até a casa da senhora Cristina.Este 
cãozinho de raça, porém com uma certa idade foi provavelmente abandonado perto de um canal de esgoto onde 
caiu e se arrastou por dentro da tubulação saindo na casa da senhora Cristina. Francisco, nome dado ao socorrido 
pelo médico que lhe atendeu, Dr. Adélcio, foi medicado e ficou isolado por suspeita de cinomose, provável causa 
de seu abandono. Infelizmente, após vinte e cinco dias de luta diária cuidando de Francisco ele veio a óbito. 
Realizado no ano de 2020 em plena Pandemia. 

 Resgate de Francisco – 2020 

 Cadela perdida que necessita de cuidados médicos 

A APAC foi acionada para localizar e dar busca na Nuria. Se trata de uma cadela que necessita de cuidados 
médicos. Pedimos a sua colaboração em nos enviar fotos caso ocorra a sua localização. Não nos interessa a 
recompensa. Nos interessa a sua localização e imediata devolução a sua dona que é protetora de animais e 
nossa amiga. A APAC agradece. Campanha constante da APAC na localização de animais perdidos e 
devolução aos seus donos. https://youtu.be/Hj_ZVj_nRps . 

 

 APAC em ação 2019 

https://youtu.be/Hj_ZVj_nRps
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Ano: 2019 - Fotos históricas da localização da cadela “Canelinha” e o feliz encontro com sua dona 

 

                                                             Animais em processo de doação (alguns) 

 Nina (2018) - (alojamento - APAC) 

 Thor (2019) – (alojamento – APAC) 

https://www.apacruzeiro.org/v2/wp-content/uploads/2015/04/add.jpg
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 Fox filha - resgatada em 2017 (alojamento - APAC) 

   Princesa - resgatada em 2018 (alojamento - APAC) 

 Esperança - resgatada em 2017 (alojamento - APAC) 

 Fox mãe - resgatada em 2017 (alojamento - APAC) 

Estes são alguns dos cães e cadelas resgatados que ainda não foram doados e permanecem no alojamento 

próprio da APAC. 
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Participação em Audiência Pública 

 

                                            A APAC esteve representada pela Diretora Marina Jordan Ottoni de Carvalho e 

também pelo Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais que é o atual presidente 

da APAC. Abaixo o registro da reportagem retirada do site da Câmara Municipal de Cruzeiro: 

                                      Na noite desta terça-feira (21/03), a Câmara Municipal sediou uma Audiência Pública, na 

qual se tratou sobre a situação dos animais abandonados na cidade de Cruzeiro. Representando a Casa de Leis 

juntamente com o Presidente Charles Fernandes (PR), estiveram presentes a vice-presidente Claudete Araújo 

(PV), o 2º Secretário Jorge dos Santos (SD) e os vereadores Sandro Felipe (SD) e João Bosco (SD). 

A Prefeitura de Cruzeiro esteve representada pelos seguintes nomes, Kleber Silveira – secretário de Governo, 

Dra Ana Inês – secretária de Saúde, Dra Cláudia Belchior – diretora da Secretaria de Saúde, Dra Glória Portugal 

– médica Veterinária da Zoonoses e Sávio Rocha – chefe de Gabinete. A audiência ainda contou com Rogério 

Miranda que esteve representando a Casa de Conselhos e Fernando Carlos O. Gonçalves, presidente do 

Conselho Municipal de Proteção dos Animais. Fonte: Câmara Municipal de Cruzeiro – 21/03/2017. 

 

 

 

 Membros da atual diretoria da APAC e do CMPDAC na Comemoração dos 10 

anos de existência da Casa dos Conselhos de Cruzeiro SP - Câmara Municipal de Cruzeiro - 2018 - Onde o 

CMPDAC - Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais foi homenageado pela sua eficaz atuação  
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a frente de sua presidência e junto a sua secretária executiva , funções exercidas pelos membros da APAC – 

Associação de Proteção aos Animais de Cruzeiro. 

 

                                                APAC na presidência do CMPDAC 

 

 

 

 

                                        Reunião para prestação de contas aos associados da APAC 
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 APAC assistida juridicamente através do Escritório de Advocacia Pinheiro Neto 

de São Paulo via Pro Bono 

 

 

 

 

 APAC cadastrada junto a estatística em seu segmento pelo IBGE 

Nossa Missão: 
Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da 

cidadania. 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE agradece sua valiosa participação no SISTEMA DE 
MANUTENÇÃO CADASTRAL – SIMCAD. 
Sua contribuição é de fundamental importância para a atualização do Cadastro Central de Empresas – 
SEMPRE com a nova Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE versão 2.0, indispensável para 
a compreensão do segmento empresarial brasileiro. 
Em caso de dúvida, consulte a página do IBGE na internet em www.ibge.gov.br. Para qualquer esclarecimento 
adicional sobre o SIMCAD, entre em contato pelos telefones 0800 721 81 81 ou (21) 2142-0123 ramal 8989 ou, 
ainda, pelo endereço eletrônico simcad@ibge.gov.br. 

 

                 

 

 

APAC - Associação de Proteção dos Animais de Cruzeiro - CNPJ: 08.809.608/0001-73 - Rua Coronel José de 

Castro, nº 150, Centro, Cruzeiro -SP, site: www.apacruzeiro.org – Tel: 12 992269970 / 12 988539646 

http://www.ibge.gov.br/
mailto:simcad@ibge.gov.br
http://www.apacruzeiro.org/































































































































