
COMBEM 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 03/2021 

 

Ordem do dia:  
1. Exposto da assessoria jurídica municipal sobre dúvidas em relação ao 

Fundo e poder deliberativo do Conselho. 
2. Discussão sobre a participação da BM e DP no Conselho. 
3. Revisão final do regimento interno. 
4. Coleta de opiniões a respeito do RG Pet. 
5. Monitoramento de fauna EGR. 

 
Data e hora: 30/06/2021 – 16h às 17:30. 

Participantes: Jorge Luiz Lüdke, Juliana Antunes Farias, Danilo Cavalcanti 

Gomes, José Henrique Silveira (suplente), Roberto Nardi, Sabrine Adriana 

Fenner (necessitou sair às 17h10), Ari Arsênio Boelter, Ana Paula Schenckel e 

Tífani Dutra.  

Não estiveram presentes: Anderson Altreider (avisou com antecedência, 

suplente não compareceu), Carla Patrícia Hennemann (avisou com 

antecedência, suplente não compareceu), Ariadna Scunderlick (avisou com 

antecedência, suplente não compareceu), Jaqueline Zimmermann (não avisou 

com antecedência, suplente não compareceu), Rafael Altreiter (avisou com 

antecedência, suplente compareceu), Mirella de Azevedo (não avisou com 

antecedência, suplente não compareceu).  

 

Em reunião ordinária do COMBEM, realizada na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nova Petrópolis e Picada Café, a presidente, Ana 

Paula Schenckel, sanou as dúvidas do grupo em relação ao Fundo do 

Conselho e outras formas de angariar recursos. Também foi falado a respeito 

do poder deliberativo do Conselho, que tem caráter interno.    

  Na oportunidade, foi discutida a inclusão e participação de membros da 

segurança pública do Município – Brigada Militar e Polícia Civil. Desta forma, 

estariam cientes de como proceder e auxiliar em casos de resgates de animais, 

além de estarem dispostos a intervir sempre que forem solicitados. Como 

ambos não estão inclusos no decreto de nomeação de membros do Conselho, 

irá se estudar uma forma de abordagem e apresentação de fatos para solicitar 

a permanente disposição dos servidores da segurança pública, para auxiliar em 

casos de urgência e quando se fizer necessária atuação dos mesmos.  

 Foi realizada a leitura integral e ajustes no regimento interno. Após, a 

presidente fará as modificações e encaminhará para a Administração Municipal 

fazer a publicação no Diário Oficial. Na ocasião, ficou definido que as reuniões 

do Conselho serão realizadas uma vez ao mês, sendo na última quarta-feira, a 



partir das 14h, na sede no Sindicato.      

 Foi discutido, de forma breve, sobre formas de identificação de animais, 

como o RG Pet, através de placas com número de identificação presas junto à 

coleira dos animais, associadas a um cadastro interno e, também, chipagem, 

sendo apontada como opção mais eficiente, mas com alguns pontos a serem 

bem estudados, como o sistema interno de registro. A Presidente irá realizar 

orçamentos para ser analisada a possibilidade de disponibilizar esse serviço no 

município.           

 A respeito da participação do COMBEM nas reuniões sobre a 

privatização da ERS 235, trecho Nova Petrópolis, foi apresentado, via 

Whatsapp, tabelas sobre o monitoramento de fauna que é realizado pela 

empresa, porém não foi definido um membro para representar o Conselho nas 

reuniões, o assunto será discutido novamente na próxima reunião, que será no 

dia 28 de julho, às 14h, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores 

Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café.  

 

 

Nova Petrópolis, 30 de junho de 2021.  
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Ana Paula Schenckel

Presidente do COMBEM

 


