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ATA DE REUNIÃO – Nº 03/2022 
 

Ordem do Dia:  

1. Leitura da Ata 02/2022; 

2. Programa de Castração; 

3. Chipagem; 

 

Data e hora: 14/04/2022 – 14h, na Biblioteca Pública Municipal 

 

Conselheiros Presentes: Ariadna Scunderlick, Carla Patrícia Hennemann, Cassia Alves 

Hoffmann, Danilo Cavalcante Gomes, Rafael Aguiar Altreiter, Sabrine Adriana Fenner, 

Salatiel Kloss Slongo, Sandro Ferrão, Susana Beatris Fonseca Carrasco e Tífani Dutra. 

 

Conselheiros Ausentes: Ari Arsênio Boelter (não avisou com antecedência, suplente não 

compareceu), Anderson Altreider (não avisou com antecedência, suplente não 

compareceu),  Jordana Kiekow (não avisou com antecedência, suplente não compareceu), 

Maria Isabel Seabra da Rocha (avisou com antecedência, suplente não compareceu). 

 

Em reunião ordinária do COMBEM, realizada na Biblioteca Pública Municipal 

Profª Elsa Hofstätter da Silva, a 1ª secretária, Susana Beatris Fonseca Carrasco, fez a 

leitura da Ata 02/2022, a qual foi aprovada pelos membros presentes.  

Na oportunidade, a conselheira Cássia trouxe um modelo de “edital de inscrição 

de tutores para castração de caninos e felinos”, o qual foi apresentado aos conselheiros.  

O mesmo está tramitando nas Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e Saúde para 

futura aprovação.   

Os critérios para seleção de candidatos a receberem o beneficio da castração para 

os animais de estimação foi explanado pela conselheira Cássia. Porém, o diferencial desse 

ano será a participação, como requisito de seleção, do tutor do animal em palestra 

educacional sobre o tema bem-estar animal e posse responsável. Além disso, após a 

castração, o animal será obrigatoriamente chipado. A conselheira comentou ainda sobre 

a possibilidade de receber, através de parceria com a Universidade de Caxias do Sul, o 

serviço “CastraMóvel” para castração de machos, sejam eles cães ou gatos.  

De acordo com os conselheiros que integram as Secretarias de Agricultura e Meio 

Ambiente e Saúde, dentro do Programa de Castração estão inclusos exames de 

hemograma e bioquímico. 

Considerou-se a possibilidade de que, uma vez que estar cadastrado no 

CADÚnico será a condição para o cadastramento do tutor no programa, talvez não seja 

atingida a meta de animais castrados dentro de um espaço de tempo razoável. O motivo 

seria o desconhecimento em saber quantos animais seriam atingidos desta forma e, por 

muitas vezes, percebermos um desinteresse na castração por parte das pessoas de baixa 

renda, seja por desinformação ou por não disporem de recursos para levar e buscar o 

animal para o procedimento e após a cirurgia. Rafael e Cássia explanaram que, havendo 

verbas remanescentes, posteriormente, o programa poderia ser expandido para outras 

pessoas que não estão cadastradas no CADÚnico.  

A conselheira Sabine Fenner considerou que poderia ser previsto o cadastro do 

tutor no CADÚnico como um critério de preferência e não uma condição para o 

cadastramento. Isto porque, para expandir o programa para outros tutores que não estejam 

cadastrados no CADÚnico, teria que ser lançado um novo edital, o que toma tempo dos 

envolvidos. Assim, abrir um edital para inscrições de forma mais abrangente, mas 

prevendo critérios de preferência de castração no programa, poderia ser um ganho de 
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tempo, principlamnete se houver verba remanescente após a castração dos animais de 

tutores que possuem cadastro no CADÚnico. Ou seja, a intenção deste programa é fazer 

um controle populacional de animais, então, quanto mais animais forem castrados num 

menor espaço de tempo, melhor. 

A conselheira Sabrine também sugeriu que a castração de fêmeas constasse como 

preferencial no programa, a fim de evitar ao máximo novas ninhadas no período e até 

porque, se o programa de castração com o castramóvel for bem sucedido, ali serão 

castrados apenas machos. Por fim, Sabrine questionou sobre os exames pré-operatórios, 

pois, após a leitura da letra “b" do item IV do documento trazido pelos demais 

conselheiros, compreendeu que seriam responsabilidade do tutor eventuais exames 

complementares. Essa questão, será levantada pelos conselheiros das Secretarias 

responsáveis pelo programa com os demais servidores das pastas já mencionadas.  

Após os apontamentos, os conselheiros Rafael e Cássia comprometeram-se a levar 

as considerações do Conselho para apreciação do Poder Público. 

Para a próxima reunião, a conselheira Cássia sugeriu a abordagem do 

levantamento de informações a respeito da fauna do licenciamento do parcelamento de 

solo.  

Após os debates, a reunião foi encerrada e a próxima acontecerá no dia 19 de 

maio, às 14h, na Biblioteca Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva.  

 

 

Nova Petrópolis, 14 de abril de 2022. 

 

_________________________________________ 

Susana Beatris Fonseca Carrasco 

1º Secretaria do COMBEM 


