
COMBEM 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

 

ATA DE REUNIÃO – Nº 04/2022 
 

Ordem do Dia:  
1. Leitura da Ata 03/2022; 
2. Levantamento de Fauna Silvestre; 
 
Data e hora: 19/05/2022 – 14h, na Biblioteca Pública Municipal 
 
Conselheiros Presentes: Aline D. Reichert, Ariadna Scunderlick, Cassia Alves Hoffmann, Jorge Luiz 
Ludke, Rafael Aguiar Altreiter, Sabrine Adriana Fenner, Susana Beatris Fonseca Carrasco e Tífani 
Dutra. 
 
Conselheiros Ausentes:, Ari Arsênio Boelter, Anderson Altreider,  Jordana Kiekow, Carla Patrícia 
Hennemann, Danilo Cavalcante Gomes, Maria Isabel Seabra da Rocha, Salatiel Kloss Slongo e 
Sandro Ferrão.  
 

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 03/2022, a 
qual foi aprovada pelos membros presentes. O conselheiro Rafael destacou levou aos Secretários 
de Agricultura e Meio Ambiente, Jorge Lüdke, e Saúde e Assistência Social, Martim Wissmann, a 
sugestão do conselho, visando ajustar os termos do Programa de Castração, sendo que as memas 
foram aceitas. Sendo assim, havendo verbas remanescentes, posteriormente, o programa será 
expandido para outras pessoas que não estão cadastradas no CADÚnico, entretanto a preferência 
segue sendo para os cadastrados.  

A conselheira Cássia explanou aos membros do conselho sobre o Termo de Referência 
para levantamento de fauna silvestre, elaborado e vigente na Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente. Na oportunidade, o tema foi debatido pelos conselheiros. Segundo Cássia, os 
responsáveis por loteamentos devem produzir um laudo, no qual deva constar depoimentos de 
vizinhos, que apresentem a existência ou não de aves, répteis ou mamiferos no local, por exemplo. 
Embora as informações sejam um tipo de metodologia entregue à secretaria, as mesmas não se 
caracterizam como um documento formal de estudo da fauna silvestre do local.   

Para a elaboração do documento de levantamento de fauna silvestre, a ser recebido pela 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, é preciso conter algumas informações importantes, 
visando aquisição de uma licença ambiental: caracterização do ambiente, identificação da bacia, 
descrição de local de reprodução, croqui demarcado, lista de especies, metodologia utilizada, 
descrição de sitios, identificação de espécies ameaçadas, registros de espécies encontradas e laudo 
técnico com medidas compensatórias. Além disso, a conselheira citou equipamentos e armadilhas 
que podem auxiliar no estudo, bem como o levantamento de pegadas e registros fotográficos, que 
devem ser feitos logo no início da implantação do loteamento, contemplando, assim, as exigências 
legais. No portal do Meio Ambienta, no site da Prefeitura Municipal, estão os documentos em vigor 
para o licenciamento ambiental, além de formulários, informações administrativas e outros 
documentos necessários para esta e outras atividades.  

Após os debates, a reunião foi encerrada e a próxima acontecerá no dia 09 de junho, às 
14h, na Biblioteca Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva.  

 

Nova Petrópolis, 19 de maio de 2022. 

 

______________________________________ 
Susana Beatris Fonseca Carrasco 

1º Secretaria do COMBEM 


