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ATA DE REUNIÃO – Nº 07/2022 

 
Ordem do Dia:  
1.  Leitura da Ata 06/2022; 
2. Participação do grupo de moradores do Bairro Pousada da Neve na reunião do conselho. 
 
Data e hora: 10/08/2022 – 14h, na Biblioteca Pública Municipal 
 
Conselheiros Presentes: Cassia Hoffman, Danilo Cavalcante Gomes, José Henrique Silveira, 
Sabrine Fenner, Susana Beatris Fonseca Carrasco e Tífani Dutra. 
 
Conselheiros Ausentes: Ari Arsênio Boelter (não avisou com antecedência, suplente não 
compareceu), Carla Patrícia Hennemann (avisou com antecedência, suplente não compareceu), 
Maria Isabel Seabra da Rocha (avisou com antecedência, suplente não compareceu), Salatiel 
Kloss Slongo (avisou com antecedência, suplente não compareceu) e Sandro Ferrão (avisou com 
antecedência, suplente compareceu).  
 
Moradoras do Bairro Pousada da Neve: Carla P. Baugardt, Monica Klein e Yeda Lisete Volhweiss. 
 

Em reunião ordinária do COMBEM, realizada na Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa 
Hofstätter da Silva, foi feita a leitura da Ata 06/2022, a qual foi aprovada pelos membros 
presentes.    

Na oportunidade, o grupo, composto por moradores do Bairro Pousada da Neve, 
representado por Carla, Monica e Yeda, participou da reunião do conselho, trazendo dúvidas a 
respeito de questões presentes em seu bairro e na cidade como: maus tratos de animais, 
abandono e casos de envenenamento de animais domesticos. O documento com considerações 
e perguntas estão anexos a esta ata. O intuito do grupo é entender e buscar ajuda para os 
animais. 

Todas as questões foram respondidas pela conselheira Cassia com considerações das 
conselheira Sabrine, Tifani e contribuição dos demais. Em resumo às questões respondidas, as 
conselheiras esclareceram que denúncias podem ser protocoladas na Prefeitura, com registro 
de foto e informações a respeito do endereço onde ocorreram os maus tratos aos animais. 
Todas essas  informações serão armazenadas de forma sigilosa pela Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente e verificadas pela fiscalização do setor. Além disso, dúvidas e informações a 
respeito da causa animal estão disponiveis no portal do meio ambiente. Respondendo aos 
questinamentos, há um trabalho de educação e conscientização sobre adoção responsável nas 
escolas. Campanhas de adoção eventuialmente em espaços públicos. Publicação de fotos de 
cães e gato no site da prefeitura, disponíveis para a adoção. O serviço de castração disponível 
aos municipes preve a chipagem para identificação dos animais. O COMBEM, juntamente com 
a Prefeitura, está desenvolvendo um folder explicativo de guarda responsável e uma cartilha de 
bem-estar animal. A presidente Tifani resaltou o trabalho da Secretaria de Turismo em relação 
a ações pet nos eventos e trouxe informações sobre o Festival da Primavera, que ocorrerá de 16 
a 25 de setembro, na Praça das Flores, com uma ação petfriendly, denominada de Pet Day, que 
ocorrerá dia 18.  

A respeito da fauna silvestre, as ações de proteção ficam a cargo do Estado. De qualquer 
forma, sempre que a Prefeitura é informada de alguma situação encaminha ao setor de fauna 
do Estado, para avaliação e  guarda no zoo de Gramado ou em outro local na região.  

Antes de encerras a reunião, Sabrine comentou sobre legislação e parecer que permite 
um setor de “cão terapia” no hospital de Nova Petrópolis. Aproveitando a oportunidade de fala, 
informou que a ONG focinho Amigo aceita doações atravé de PIX, conta bancária e QRCode. 
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Após conversa com o grupo de moradores, a reunião foi encerrada e a próxima 

acontecerá no dia 15 de setembro, às 13h30, na Biblioteca Municipal Profª Elsa Hofstätter da 
Silva.  

 
 

Nova Petrópolis, 10 de agosto de 2022. 

 
______________________________________ 

Susana Beatris Fonseca Carrasco 

1º Secretaria do COMBEM 


