
COMBEM 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

 

 
ATA DE REUNIÃO – Nº 10/2022 

 

Ordem do Dia:  
1.  Leitura da Ata 09/2022 
2.  Plano de Aplicação do exercício de 2023  
 
Data e hora: 17/11/2022 – 14h, na Biblioteca Pública Municipal 
 
Conselheiros Presentes: Ariadna Scunderlick, Carla Patrícia Hennemann, Rafael Aguiar 
Altreiter, Sabrine Fenner, Sandro Ferrão, Susana Beatris Fonseca Carrasco e Tífani Dutra. 
 

Contadora da Prefeitura: Divania Rita Lazzarotto Ferreira 
 
Conselheiros Ausentes: Ari Arsênio Boelter (não avisou com antecedência, suplente não 
compareceu), Jordana Kiekow (não avisou com antecedência, suplente não compareceu), 
Danilo Cavalcante Gomes (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 09/2022, a qual foi aprovada pelos membros 
presentes.   
 O Conselho Municipal de Proteção e Bem Estar Animal, recebeu a colaboradora 
Divania Rita Lazzarotto Ferreira, que integra a equipe de contabilidade da Prefeitura de Nova 
Petrópolis. Ela trouxe para apresentação o documento que trata sobre o Plano de Aplicação do 
Exercicio de 2023, destinado ao Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal, com valores 
– receita/despesa – para ações destinadas a propiciar apoio e suporte financeiro a 
implementos de programas de incentivo, fomento e divulgação relacionadas à causa animal. O 
valor poderá ser aplicado em: serviços de consultoria ambiental, material de consumo, diárias, 
material de distribuição gratuita (folders e outros impressos), serviços de TIC, contribuições, 
idenizações e restituições, equipamentos e materiais permanentes.  
 Na oportunidade, os conselheiros ouviaram a explanação da contadora, sanaram as 
dúvidas a respeito dos valores e, por fim, assinaram o documento, visando a aprovação do 
Plano de Aplicação apresentado para o exercício de 2023, com valor total de R$ 212.900,00.  

Após a conversa da colaboradora Divania com os conselheiros, a reunião foi encerrada 
e a próxima acontecerá no dia 22 de dezembro de 2022, às 14h, na Biblioteca Municipal Profª 
Elsa Hofstätter da Silva.  

 
Nova Petrópolis, 17 de novembro de 2022. 

 

______________________________________ 
Susana Beatris Fonseca Carrasco 

1º Secretaria do COMBEM 


