
COMBEM 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 
 

ATA DE REUNIÃO – Nº 08/2021 
 

Ordem do Dia:  
1. Leitura da Ata 07/2021; 
2. Discussão sobre a cartilha de bem-estar animal; 
3. Eleição da diretoria do Combem; 
4. Mapeamento de animais comunitários. 
 
Data e hora: 16/12/2021 – 14h. 
 
Participantes: Tífani Dutra, Cássia Hoffman, Sandro Márcio Nunes Ferrão, Rafael Aguiar 
Altreiter, Susana Beatris Fonseca Carrasco, Jorge Luiz Lüdke, Ari Arsênio Boelter, Carla 
Patrícia Hennemann, Sabrine Adriana Fenner e Regina Costamilan, vice-presidente do 
CRMV/RS.  
 
Não estiveram presentes: Anderson Altreider (não avisou com antecedência, suplente 
não compareceu); Jordana Kiekow (não avisou com antecedência, suplente não 
compareceu); Roberto Nardi (não avisou com antecedência, suplente não compareceu); 
Danilo Cavalcanti Gomes (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 secretária, 
Tífani Dutra, fez a leitura da Ata 07/2021, a qual foi aprovada pelos membros presentes. 
 Na oportunidade, recebemos a ilustre presença da vice-presidente do CRMV/RS, 
Regina Costamilan, que debateu junto aos conselheiros assuntos pertinentes, trazendo 
exemplos da sua realidade como veterinária e da cidade de Caxias do Sul onde atua. 
 Com a saída imediata da presidente, Ana Paula Schenckel, e da renúncia da vice-
presidente, Ariadna Scunderlink, há a necessidade de eleger novos membros para esses 
postos. Porém, como a maioria dos conselheiros não compareceram, a votação foi adiada 
para a próxima reunião.          
 Os conselheiros novamente trataram sobre a cartilha de bem-estar animal, visando 
iniciar orçamentos e buscar por parceiros para viabilizá-la. A cartilha já havia sido 
apresentada em outra oportunidade, porém ajustes foram necessários, bem como trataram 
sobre a utilização da mesma, propondo que fosse apresentada nas escolas, despertando o 
interesse dos estudantes pelo tema e realizando ações e trabalhos voltados à causa 
animal. Porém, até o momento, os conselheiros não conseguiram avançar nessa questão.  
 Durante a reunião, debateram sobre a melhor maneira de fazer o levantamento dos 
grupos de gatos comunitários ou errantes do Município. Coube a Associação Focinho 
Amigo, que é referência da população em relação a causa animal, solicitar à comunidade 
em suas redes a localização desses animais para que sejam submetidos à castração. 
Após as respostas da população, os conselheiros elaborarão um projeto, o qual terá como 
foco a intensificação desse trabalho e a diminuição, de forma gradativa, da população de 
gatos comunitários em Nova Petrópolis.   

A primeira reunião do conselho em 2022 acontecerá no dia 17 de fevereiro, a partir 
das 14h, no local de costume.  
 

Nova Petrópolis, 10 de fevereiro de 2022. 

 

 

_________________________________________ 
Tífani Dutra 

1º Secretaria do COMBEM 


