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CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 
 

ATA DE REUNIÃO – Nº 06/2021 
 

Ordem do Dia:  
1. Leitura das Atas 04/2021 e 05/2021; 
2. Discussão sobre análise de impacto de fauna em processos de 
licenciamento (Plano Diretor); 
3. Uso e patrocínio da cartilha criada pela Secretaria de Agricultura para 
trabalhos do Conselho; 
4. Valor disponível no Fundo e como utilizá-lo. 
 
Data e hora: 27/10//2021 – 14:00 às 15:15. 
 
Participantes: Ana Paula Schenckel, Tífani Dutra, Ari Arsênio Boelter, Suzana 
Carrasco, Jorge Luiz Lüdke, Sabrine Adriana Fenner e Rafael Aguiar Altreiter 
(chegou atrasado). 
 
Não estiveram presentes: Juliana Antunes Farias (não avisou com 
antecedência, suplente não compareceu); Danilo Cavalcanti Gomes (avisou 
com antecedência, suplente não compareceu); Mirella Pfeuffer (avisou com 
antecedência, suplente não compareceu); Carla Patrícia Hennemann (avisou 
após a reunião, suplente não compareceu); Ariadna Scunderlik ((não avisou 
com antecedência, suplente não compareceu); Anderson Altreider (não avisou 
com antecedência, suplente não compareceu), Roberto Nardi (não avisou com 
antecedência, suplente não compareceu).  
 

Em reunião ordinária do COMBEM, realizada na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café, foi 
feita a leitura das Atas 04/2021 e 05/2021, as quais foram aprovadas pelos 
membros presentes.  
Logo após, os conselheiros discutiram sobre a análise de impacto de fauna em 
processos de licenciamento, de acordo com o Plano Diretor. Na oportunidade, 
foi levantada a possibilidade de convidar a secretária de Planejamento, 
Coordenação, Trânsito e Habitação, Cristhie Lenz, para participar de alguma 
reunião do COMBEM, com data a ser definida, para esclarecer sobre a 
possível inclusão do impacto da fauna ao Plano Diretor, visto que a expansão 
urbana tem sido cada vez maior e, com isso, os animais silvestres tem se 
aproximado das áreas urbanas. Além disso, foi levantada a hipótese do 
licenciamento ou projeto serem aprovados, apenas, com parecer ou avaliação 
do Conselho de Meio Ambiente, visando a proteção dos animais. Importante 
salientar que o COMBEM se preocupa com o bem-estar animal, desta forma, 
preservar a fauna é um de seus compromissos.    
 Aproveitando o assunto, foi tratado, de forma breve, sobre o selo de 
produtores, o qual já havia sido comentado na Ata 05, destacando que poderia 
ser agregado valor a atividade do setor primário e conceder um 
reconhecimento ao produtor e a propriedade amiga dos animais.   
 Outro assunto debatido na reunião foi a cartilha criada pela Secretaria de 
Agricultura para trabalhos do conselho e como forma de conscientização da 
comunidade, inclusive para divulgar o COMBEM para a comunidade e mostrar 
que o mesmo já está em atividade. Como apenas uma pequena parte dos 
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conselheiros estavam presentes, o assunto será debatido na próxima reunião.  
 Novamente, a presidente Ana Paula Schenckel levantou o assunto do 
valor disponível no Fundo e como utilizá-lo. O mesmo foi colocado em pauta 
para ser retomado em breve.   

A próxima reunião acontecerá no dia 18/11/2021, às 14h. 
 

Nova Petrópolis, 16 de novembro de 2021. 

 

 

_________________________________________ 
Tífani Dutra 

1º Secretaria do COMBEM 

 


