
COMBEM 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

 

 
ATA DE REUNIÃO – Nº 09/2022 

 
Ordem do Dia:  
1. Leitura da Ata 08/2022 
2. Reveillon na Praça das Flores 2023  
3. Ações pet friendly da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis 
 
Data e hora: 27/10/2022 – 14h, na Biblioteca Pública Municipal 
 
Conselheiros Presentes: Carla Patrícia Hennemann, Cassia A. Hoffman, José Henrique Silveira, Sabrine 
Fenner, Sandro Ferrão, Susana Beatris Fonseca Carrasco e Tífani Dutra. 
 
Secretário de Turismo, Indústria e Comércio: Rodrigo Santos  
 
Conselheiros Ausentes: Ari Arsênio Boelter (não avisou com antecedência suplente não compareceu), 
Ariadna Scunderlick (avisou com antecedência suplente não compareceu), Danilo Cavalcante Gomes 
(não avisou com antecedência suplente não compareceu), Maria Isabel Seabra da Rocha (não avisou 
com antecedência suplente não compareceu) e Salatiel Kloss Slongo (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 08/2022, a qual foi aprovada pelos membros presentes.   
 Na oportunidade, os conselheiros iniciaram a reunião, que contou com a participação do 
Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos, para tratar sobre o Reveillon da Praça das 
Flores, que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2022 e que terá show de fogos, com duração de oito 
minutos. Rodrigo manifestou seu cuidado e preocupação com a soltura dos fogos de estampidos e 
artifícios, com efeito sonoro ruidoso, para proteger pessoas com deficiência, autista e animais. Segundo 
ele, soltar fogos é uma tradição e as pessoas esperam por este momento cultural.  

Durante a conversa, foi resaltada a importância dos tutores cuidarem, protegerem e abrigarem 
seus animais neste período de festa. Além disso, Rodrigo também destacou a importância da celebração 
para a economia e para o turismo da cidade, uma vez que muitos turistas, advindos de diferentes 
destinos, buscam por locais que realizam a queima de fogos para prestigiarem, gerando retorno para os 
setores turísticos do Município.  

Rodrigo ponderou, também, sobre o cumprimento da lei, a qual estabelece um determinado 
número de ruído para a celebração, assim como a busca por um local mais baixo para a soltura dos 
fogos, tendo como objetivo causar menos impacto sonoro. O ponto escolhido será próximo ao Posto de 
Saúde do Centro. 

Para reforçar que a Secretaria de Turismo tem preocupação com os animais,  o secretário 
destacou as ações “pet friendly” que estão sendo realizadas no Município. Na oportuidade, apresentou 
o selo pet friendly da cidade de Socorro (SP), que servirá de base para a implementação de um selo em 
Nova Petrópolis. A ideia é formar uma comissão para avaliar as instituições e estabelecer critérios para 
que empresas e pontos comerciais possam adquirir este selo, visando a divulgação de Nova Petrópolis 
como um destino pet friendly e amigo dos animais.   

A presidente do conselho, Tifani Dutra, citou a Casa Sander como um ótimo exemplo de ações 
de integração com animais na propriedade, uma vez que construiram um curral e abrigaram alguns 
animais, como coelhos, bode e galinhas, para que os visitantes possam interagir com os mesmos. 
Também citou a presença de influenciadores pet na divulgação dos atrativos, estabelecimentos 
gastronômicos e da hotelaria que recebem pets em Nova Petrópolis, e a realização do Pet Day, durante 
o Festival da Primavera, que reuniu inúmeros tutores acompanhados de seus mascotes.   
 Após a conversa com o secretário de Turismo, a reunião foi encerrada e a próxima acontecerá 
no dia 17/11/2022, às 14h, na Biblioteca Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva.  
 

Nova Petrópolis, 27 de outubro de 2022. 

______________________________________ 
Susana Beatris Fonseca Carrasco - 1º Secretaria do COMBEM 


