
COMBEM 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

 

 
ATA DE REUNIÃO – Nº 05/2022 

 

Ordem do Dia:  
1. Pet Farm no Festival Sabores da Colônia. 
 
Data e hora: 09/06/2022 – 14h, na Biblioteca Pública Municipal 
 
Conselheiros Presentes: Ariadna Scunderlick, Carla Patrícia Hennemann, Cassia Alves Hoffmann, 
Danilo Cavalcante Gomes, Fernanda Bavaresco, Rafael Aguiar Altreiter, Sabrine Adriana Fenner, 
Sandro Ferrão, Susana Beatris Fonseca Carrasco e Tífani Dutra. 
 
Conselheiros Ausentes: Ari Arsênio Boelter (não avisou com antecedência, suplente não 
compareceu) e Salatiel Kloss Slongo (não avisou com antecedência, suplente não compareceu).  
 

Em reunião ordinária do COMBEM, realizada na Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa 
Hofstätter da Silva, foi feita a leitura da Ata 04/2022, a qual foi aprovada pelos conselheiros 
presentes.            
  A pauta da reunião foi a destinação de um espaço petfriendly durante a realização do 
evento Festival Sabores da Colônia, que ocorre de 1ª a 10 de julho, no Centro de Eventos de Nova 
Petrópolis. O mesmo, será denominado de Pet Farm, que terá como objetivo promover a integração 
e a recreação dos animais enquanto seus tutores visitam o evento. O InspiraCães, espaço de 
hospedagem e recreação de pets em Nova Petrópolis, que tem como proprietária a conselheira 
Ariadna Scunderlick, será responsável pelo espaço.   
 Visando a promoção do COMBEM e a conscientização quanto ao bem-estar animal, foi 
levantada a hipotese do conselho se fazer presente durante o evento e divulgar ações que possam 
auxiliar no bem-estar dos animais, além de conscientizar sobre temas pertinentes, como resgates de 
animais silvestres, que ultimamente tem sido constantes na cidade. Dessa forma, os conselheiros 
sugeriram fazer vídeos e estarem presentes para dialogar com quem visita o evento. Além disso, os 
animais disponíveis para adoção e que hoje estão sob tutela da Associação Focinho Amigo e da 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, serão divulgados, por meio de fotos, em um projetor que 
estará disponível no espaço Pet Farm.         
 Após os debates, a reunião foi encerrada e a próxima acontecerá no dia 21 de julho, às 14h, 
na Biblioteca Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva.  

 

Nova Petrópolis, 09 de junho de 2022. 

 

______________________________________ 
Susana Beatris Fonseca Carrasco 

1º Secretaria do COMBEM 


