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ATA DE REUNIÃO – Nº 05/2021 
 

Assuntos: Esterilização de animais comunitários, plano diretor rural, animais 
de produção. 
 
Data e hora: 08/09/2021 – 14:00 às 15:30. 
 
Participantes: Ana Paula Schenckel, Danilo Cavalcanti Gomes, Juliana 
Antunes Farias, Ana Cláudia Bertoglio Dorneles (suplente), Ariadna Scunderlik, 
Jorge Luiz Lüdke, Sabrine Adriana Fenner, Rafael Aguiar Altreiter, Mirella 
Pfeuffer. 
 
Não estiveram presentes: Anderson Altreider (não avisou com antecedência, 
suplente não compareceu), Carla Patrícia Hennemann (avisou com 
antecedência, suplente compareceu), Suzana Carrasco (não avisou com 
antecedência, suplente não compareceu), Roberto Nardi (não avisou com 
antecedência, suplente não compareceu), Ari Arsênio Boelter (não avisou com 
antecedência, suplente não compareceu), Tifani Dutra (avisou com 
antecedência, suplente não compareceu).  
 

Em reunião ordinária do COMBEM, realizada na sala de reuniões da 
Secretaria de Saúde, foi aprovado o ofício 01/2021 que dispõe sobre propostas 
voltadas à segurança e bem estar de animais domésticos, de produção e 
silvestres que serão afetados pela concessão da ERS 235 trecho Nova 
Petrópolis / Gramado.  

Os membros iniciaram as discussões a respeito da captura e 
esterilização de gatos comunitários. Inicialmente optamos em focar em felinos 
para serem estabelecidos métodos efetivos, visto que essa ação demanda 
diversos detalhes técnicos e pessoal capacitado para colocá-la em prática. 
Também consideramos o fato de felinos se reproduzirem rapidamente. Foi 
definido que no primeiro momento será feito um levantamento por bairros para 
quantificarmos o volume de animais, para então definirmos a melhor ação, 
considerando todos os fatores, como contribuição da população, número de 
animais, clínicas que poderão atender a demanda, número de pessoas 
envolvidas na ação, verba disponível para realizar os procedimentos, parceria 
com Universidades, dentre outros. O levantamento será realizado pela 
representante da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste Conselho, 
sendo preenchida uma ficha de cadastro aprovada em reunião. Se houver 
necessidade, mais membros do Conselho irão colaborar com esta primeira 
ação.  

Também foi discutido sobre animais de produção e a forma de criação 
dos mesmos, sendo que muitos casos de maus tratos são conhecidos. Uma 
forma de mudar essa realidade é oferecer subsídio para produtores 
incentivando a produção livre que vise o bem estar dos animais. Um selo para 
propriedades que comprovem a qualidade de vida dos animais através de 
auditoria também pode ser desenvolvido com a finalidade de agregar valor aos 
produtos e trazer uma imagem positiva aos produtores. Foi questionada a 
existência de um plano diretor rural, o qual será levado a diante através de 
ofício para buscar algum avanço neste setor, visando preservar as 



COMBEM 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 
 

características do interior de nossa cidade. Foi mencionado o interesse em 
convidar a Secretária de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação, 
Cristhie Lenz, para participar de uma reunião do Conselho e conversar a 
respeito do assunto, expondo a visão dos membros do Conselho relacionado à 
expansão urbana e coletar informações técnicas sobre o assunto. 

A próxima reunião acontecerá no dia 27/10/2021, às 14h. 
 

Nova Petrópolis, 16 de setembro de 2021. 

 

 

_________________________________________ 
Assinatura do Presidente 


