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ATA DE REUNIÃO – Nº 07/2021 
 

Ordem do Dia:  
1. Leitura da Ata 06/2021; 
2. Discussão e aprovação do Plano de Aplicação do Fundo; 
3. Reorganização da diretoria do Combem; 
4. Ações para 2022. 
 
Data e hora: 18/11//2021 – 14h. 
 
Participantes: Cássia Hoffman, Ariadna Scunderlik, Sandro M.N. Ferrão, 
Rafael Aguiar Altreiter, Roberto da Silveira, Danilo Cavalcanti Gomes, Carla 
Patrícia Hennemann e Jorge Luiz Lüdke.  
 
Não estiveram presentes: Juliana Antunes Farias (não avisou com 
antecedência, suplente não compareceu); Tífani Dutra (avisou com 
antecedência, suplente não compareceu); Mirella Pfeuffer (avisou com 
antecedência, suplente não compareceu); Ari Arsênio Boelter (não avisou com 
antecedência, suplente não compareceu); Anderson Altreider (não avisou com 
antecedência, suplente não compareceu), Suzana Carrasco (avisou com 
antecedência, suplente não compareceu), Roberto Nardi (avisou com 
antecedência, suplente não compareceu) e Sabrine Adriana Fenner (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, a 
vice-secretária, Carla Patrícia Hennemann, fez a leitura da Ata 06/2021, a qual 
foi aprovada pelos membros presentes.       
 Roberto da Silveira, que integra a equipe de contabilidade da Prefeitura 
de Nova Petrópolis, fez a apresentação do Plano de Aplicação para o Fundo 
Municipal de Proteção e Bem Estar Animal para o ano de 2022. O valor deste 
fundo é de R$ 52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais). Este 
recurso poderá ser aplicado em contribuições diárias e hospedagem de 
animais, materiais de consumo e de distribuição gratuita, serviços de 
consultoria, de terceiros e pessoas físicas e jurídicas, além de serviços de 
tecnologia de informação e comunicação, auxilio financeiros a pessoas físicas, 
indenizações, restituições, equipamentos e materiais permanentes.   
 Discutiu-se a reorganização da diretoria da COMBEM e será feito um 
chamamento dos membros. Caso necessário, uma nova nomeação de 
membros será discutida. A conselheira Cássia Hoffman enviará ofícios para as 
entidades para que façam novas indicações de conselheiros.   
 O secretário, Jorge Lüdke, leu o ofício que o Conselho de Política 
Agrícola enviou para melhorias na concessão da ERS 235. O COMBEM já 
enviou, junto com OAB, Focinho Amigo e Urbe, um ofício com sugestões de 
melhorias para o trecho mencionado.        
 Levantou-se, novamente, a questão das aplicações de multas e 
fiscalizações para maus tratos e manejo inapropriado com animais. Além disso, 
debateu-se a importância da chipagem e a castração de animais. Sugestões 
foram dadas pelos conselheiros presentes para que sejam discutidas em 
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futuras reuniões, bem como a melhor maneira de fazer o levantamento dos 
grupos de gatos comunitários do Município.      
 A próxima reunião será dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 14h, 
no local de costume.  
 

Nova Petrópolis, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

_________________________________________ 
Tífani Dutra 

1º Secretaria do COMBEM 

 


