
COMBEM 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

 

ATA DE REUNIÃO – Nº 01/2022 
 

Ordem do Dia:  
1. Leitura da Ata 08/2021; 
2. Eleição da diretoria do Combem; 
3. Alteração no Regimento Interno; 
4. Debate sobre os membros faltantes de entidades. 
 
Data e hora: 17/02/2022 – 14h. 
 
Participantes: Tífani Dutra, Danilo Cavalcanti Gomes, Carlo Ivan Thiele, Ariadna Scunderlink, Cássia 
Hoffman, Sandro Márcio Nunes Ferrão, Carla Patrícia Hennemann, Rafael Aguiar Altreiter, Sabrine 
Adriana Fenner e Maria Isabel Seabra da Rocha (síncrona). 
 
Não estiveram presentes: Ari Arsênio Boelter (avisou com antecedência, suplente compareceu); 
Susana Beatris Fonseca Carrasco (avisou com antecedência, suplente não compareceu); Salatiel 
Kloss Slongo (avisou com antecedência, suplente não compareceu); Anderson Altreider (não avisou 
com antecedência, suplente não compareceu); Jordana Kiekow (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, a secretária, Tífani Dutra, fez a leitura da 
Ata 08/2021, a qual foi aprovada pelos membros presentes.     
 Após inúmeros adiamentos, por falta de membros suficientes, reuniram-se os conselheiros 
para a eleição de membros para que ocupassem os cargos de presidente e vice-presidente do 
conselho, que se encontravam vagos. A conselheira Tífani, previamente à eleição, renunciou ao cargo 
que até então ocupava, de 1ª secretária, a fim de concorrer ao cargo de Presidente. A conselheira 
Sabrine Adriana Fenner dispôs-se a ocupar o cargo de Vice-Presidente. Ambas foram eleitas, por 
unanimidade: a conselheiras Tífani Dutra – presidente; e a conselheira Sabrine Adriana Fenner - vice-
presidente. Com a renúncia da conselheira Tífani ao cargo que ocupava, de 1ª secretária, houve a 
necessidade de eleger mais um membro para ocupar o cargo. Não havendo indicações, foi adiada a 
eleição para este cargo. A conselheira Carla Patrícia Hennemann, já eleita  2ª secretária, realizará as 
incumbências do cargo de 1ª secretária, enquanto não houver membro eleito para ocupar este cargo.
 Na oportunidade, contando a reunião com o quórum necessário de 2/3 dos conselheiros, os 
mesmos decidiram alterar o Regimento Interno, sendo que o § 5º do artigo 15 passou a ter o seguinte 
texto: “§ 5º As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples (maioria dos membros 
presentes)”. Também decidiram incluir ao artigo 15 os §§ 6º e 7º, que terão os seguintes textos: “§ 6º 
Excepcionalmente, as reuniões poderão ocorrer de forma virtual.”, “§ 7º Excepcionalmente, os 
Conselheiros poderão participar das reuniões presenciais de forma virtual, devendo apresentar 
relevante motivo para o não comparecimento pessoal e estando sujeitos à aplicação do artigo 24 
deste Regimento caso a justificativa não seja aceita pelo Conselho". Após a coleta das assinaturas 
dos membros presentes, a presente Ata será encaminhada à Prefeitura Municipal para publicação do 
Regimento Interno alterado no Diário Oficial do Município.      
 Durante a reunião, foi discutida a permanência dos representantes da Câmara Municipal de 
Vereadores e da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP), uma vez que os 
mesmos nunca compareceram em nenhuma reunião. Buscando solucionar a ausência dos 
representantes, foram encaminhados ofícios às entidades informando o não comparecimento de seus 
representantes e solicitando que passassem a frequentar as reuniões. Porém, os mesmos não 
atenderam ao pedido do conselho e, mais uma vez, não compareceram. Desta forma, serão 
encaminhados novos ofícios solicitando a indicação de novos membros, que representarão as 
entidades.             
 Não havendo mais assuntos para serem abordados, a reunião foi encerrada. A próxima 
reunião do conselho acontecerá, excepcionalmente, no dia 24 de março, a partir das 14h, na Biblioteca 
Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva.  

 
Nova Petrópolis, 17 de fevereiro de 2022. 

 

_________________________________________ 
Carla Patrícia Hennemann 

Secretaria em exercício do COMBEM 


