
COMBEM 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

 

 
ATA DE REUNIÃO – Nº 06/2022 

 

Ordem do Dia:  
1. Leitura da Ata 05/2022 
2.  Participação do grupo de moradores do Bairro Pousada da Neve na próxima reunião do 
conselho; 
3. Cartilha de Bem-Estar Animal; 
4. Ação petfriendly no Festival da Primavera. 
 
Data e hora: 21/07/2022 – 14h, na Biblioteca Pública Municipal 
 
Conselheiros Presentes: Ariadna Scunderlick, Carla Patrícia Hennemann, Fernanda Bavaresco, José 
Henrique Silveira, Morgana de Castro, Salatiel Kloss Slongo, Sandro Ferrão, Susana Beatris Fonseca 
Carrasco e Tífani Dutra. 
 
Conselheiros Ausentes: Ari Arsênio Boelter (não avisou com antecedência, suplente não 
compareceu) e Danilo Cavalcante Gomes (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 05/2022, a qual foi aprovada pelos membros presentes.  
 Na oportunidade, a presidente Tífani Dutra falou sobre o interesse de um grupo, composto 
por moradores do Bairro Pousada da Neve, participarem da próxima reunião do conselho, sendo a 
mesma no mês de agosto. Os demais conselheiros concordaram com a participação do grupo, 
principalmente porque o intuito da presença seria de conversar sobre a preucupação dos mesmos 
perante a fauna do bairro. Após a aprovação dos conselheiros, a presidente Tífani entrou em 
contato com a representante do grupo e agendou a participação dos demais na reunião do dia 11 
de agosto, a partir das 14h, na Biblioteca Pública.       
 Durante a reunião, os conselheiros voltaram a falar sobre a cartilha de Bem-Estar Animal, a 
qual está sendo revista pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Desta forma, após a 
revisão da secretaria, os membros do Combem discutirão as formas de utilização da mesma e 
buscarão por parceiros para que seja viável fazer a impressão das cartilhas.    
 Visando integrar o Combem à comunidade, a presidente destacou que, durante o Festival 
da Primavera, que ocorrerá de 16 a 25 de setembro, na Praça das Flores, haverá uma ação 100% 
petfriendly. A atividade será realizada no dia 18 de setembro e contará com atrações para cães e 
gatos, que serão informadas em breve. Inclusive, foi tratado de retomar, nessa oportunidade, o 
Piquenicão da Associação Focinho Amigo, sendo o mesmo realizado no gramado ao fundo do 
Labirinto Verde, atraindo os pets e seus tutores para usufruirem de um dia muito divertido.  

Após os debates, a reunião foi encerrada e a próxima acontecerá no dia 11 de agosto, às 
14h, na Biblioteca Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva.  

 

Nova Petrópolis, 22 de julho de 2022. 

 

______________________________________ 
Susana Beatris Fonseca Carrasco 

1º Secretaria do COMBEM 


