
COMBEM 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 04/2021 

 

Ordem do dia: Monitoramento de animais comunitários, definição de novo 
vice-presidente e concessão da RS 235. 
 
Data e hora: 28/07/2021 – 14h às 15:30. 

Participantes: Mirella Pfeuffer de Azevedo, Roberto Nardi, Sabrine Adriana 

Fenner, José Henrique Silveira (suplente), Danilo Cavalcanti Gomes, Juliana 

Antunes Farias, Ana Paula Schenckel, Carla Patrícia Hennemann. 

Não estiveram presentes: Anderson Altreider (não avisou com antecedência, 

suplente não compareceu), Ariadna Scunderlik (avisou no horário da reunião, 

suplente não compareceu), Suzana Carrasco (não avisou com antecedência, 

suplente não compareceu), Tifani Dutra (avisou com antecedência, suplente 

não compareceu), Ari Arsênio Boelter (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 Schenkel leu a Ata nº 03/2021, a qual foi aprovada pelos participantes e 

assinada.            

 Foi colocado em pauta a renúncia da vice-presidente, Ariadna 

Scunderlink, uma vez que na reunião faltavam muitos membros do conselho. A 

escolha de um novo vice-presidente ficou adiada para o próximo encontro do 

Combem.           

 A respeito da participação do conselho nas reuniões da concessão da 

ERS 235, trecho de Nova Petrópolis, definiu-se que Sabrine Fenner será a 

representante do Combem.        

 Na oportunidade, Sabrine leu as sugestões que serão encaminhadas, 

em parceria com segmentos interessados, tais como OAB, Focinho Amigo e 

Urbe, para a empresa que assumirá a concessão da ERS 235. Estas 

sugestões dizem respeito a melhorias do entorno da rodovia para o bem estar 

dos animais que circulam nas redondezas.       

 Sobre o monitoramento de animais comunitários, foi decidido que a lista 

será constantemente atualizada, sendo que a presidente do conselho, Ana, se 

prontificou em ser a responsável por esta atualização. 

Nova Petrópolis, 21 de setembro de 2021. 

 

 

_________________________________________ 
Assinatura do Presidente 


