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Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, 

reuniram-se na sala de reuniões do Conselho Municipal de Proteção, Assistência e Tratamento de 

Animais – COMPATA, situada à Av. Nestor Frederico Henn,1645, no Município de Vera Cruz, os 

seguintes conselheiros para reunião ordinária: Iris Lenz Ziani suplente de  Mariane Stoeckel, 

Marilise Iser, Luciane Beckemkamp, André Mello SantAnna e sua suplente Carolina  Luft Flores,  

Ana Paula Riss da Silva, Danielle Caroline Morais suplente de Guilhermo Afonso Franke, 

Micheline Castro de Oliveira e  Hedi Vilma Albers. Também esteve presente Bernadete Frantz, do 

STR. A presidente, saudou os presentes e solicitou a Iris realizar a leitura da ata. Após de lida foi 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros suplentes. Na sequencia acertaram algumas questões 

referente a programação da Semana do Bem Estar Animal: - 21/05: Palestra Bem Estar Animal com 

André Mello SantAnna, veterinário do município, na Câmara de Vereadores, no horário das 

19h15min até as 20h15min. - 23/05: Palestra com a Proteção Animal, Rita Morsch, com a protetora 

do Grupo Cão Amigo, na Câmara de Vereadores, no horário das 19h15min até às 20h15min. - 

25/05: FEIRA DE ADOÇÃO: Cachorros sob a tutela Municipal que estão no Centro Veterinário 

Wazlawik. Foi solicitado para ser enviado convite através de ofício para o Prefeito, a Câmara de 

vereadores, a Juíza, a promotora, a Policia Civil, a Brigada Militar, a Secretária Municipal de 

Saúde, ao Secretário Municipal de Desenvolvimento rural e de Meio Ambiente e ao Corpo de 

Bombeiros. Ana explica que o Vinicius ainda não deu retorno sobre o folder para divulgar o evento 

e se o mesmo não fizer ela o fará. Solicitaram a Iris enviar convite virtual a todos os contatos e 

colocar no Facebook. Ana relata que o Vinicius tirou as fotos dos cães mas não editou as mesmas, 

assim que fizer serão colocadas no site e na página do município. Prosseguindo, Ana e Marilise 

relatam sobre a palestra informativa do COMUDE sobre o uso de foguetes, onde ressaltaram da 

autorização de um técnico responsável para o uso dos mesmos. Também relataram que só a 

agropecuária Carvalho tem autorização para a venda no município de Vera Cruz. As denuncias 

devem ser feitas diretamente aos órgãos de segurança quando o uso não for com licença e na venda 

deve ser notificado para a Polícia Civil. Os conselheiros conversam sobre o assunto e irão sugerir 

uma lei municipal sobre o assunto, mas será construída de forma organizada durante o ano.  Ana 

trouxe a questão da morte dos cavalos que foram atacados por abelhas que ao ver dela os 

proprietários foram negligentes. Foi amplamente discutido o assunto. Os demais conselheiros se 

manifestaram que foi uma fatalidade e não negligenciaram, portanto não há motivos para serem 

denunciados. Ana diz que o Departamento de Meio Ambiente podia ver a questão da invasão das 

abelhas e terminar com elas. Iris diz que as abelhas são fundamentais para o equilíbrio ecológico e 

devem ser recolhidas e não mortas. Ana relata que os Bombeiros quando são chamados, são 

autorizados a terminar com as abelhas. Bernardete diz que os apicultores recolhem os mesmos 

quando são comunicados.Danielle trás a questão sobre o evento do Totó e de outras questões 

relacionadas de grupos isolados sobre animais, onde diz que o Secretário sugeriu que fosse 

realizada uma reunião com todos os interessados para explicar como funciona os procedimentos 

para que não seja usadas o nome do município e do COMPATA. Discutem sobre o assunto e não 

conhecem nenhuma entidade em funcionamento em Vera Cruz que trabalhe com a proteção de 

animais. Ana relata que ela com outras pessoas tem um grupo independente - Grupo Cão Amigo e o 

Prefeito Guido e o Gilson sabem e apoiam as suas atividades mesmo não sendo legalizadas como 

entidade. Conselheiros questionam se acontece alguma coisa quem é que responde é o município ou 

o COMPATA. Iris esclarece que o COMPATA não é executor e não tem autonomia para executar, o 

COMPATA pode auxiliar e sugerir para a gestão os serviços e quando fizer alguma atividade os 

representantes do governo passam para seus respectivos secretários. E cita que o evento do Totó é 

de quem autorizou e cedeu a Praça e não o COMPATA. Após discutiram sobre várias denúncias que 

ocorreram durante o mês. De animais esfaqueados, da criação de cachorros na Rua João Ortiz, no 

Bairro Conventos e criação de galinhas no Bairro Rincão da Serra (que foi encaminhado ao setor de 



fiscalização). Ana relata dos elogios que o Sargento do Corpo de bombeiros fez para ela sobre o 

trabalho e o funcionamento que o município oferece ao atendimento aos animais e disse que estava 

muito a frente em relação as cidades vizinhas. Na sequencia, falaram sobre o Mandato de 

Notificação-Audiência 01595.000.502/2018-0004 recebida do Mistério Público, no qual o 

COMPATA é notificado em comparecer no dia 23 de maio de 2019, às 11horas. Fica combinado que 

Marilise, presidente, irá representando o COMPATA e levará o relatório do ano passado e o Plano 

de Ação desse ano, bem como se falará do Bem Estar Animal desse ano. Volta a tona novamente o 

assunto da lei dos carroceiros na zona urbana que já havia sido construída, mas não aprovada pelos 

vereadores. Nada mais a tratar, eu, Iris, conselheira suplente lavrei a presente ata, que após lida e 

aprovada será assinada pela presidente e demais conselheiros do Conselho Municipal de Proteção, 

Assistência e Tratamento de Animais – COMPATA. Vera Cruz, 13 de maio de 2019. 


