
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, 

ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO DE ANIMAIS – COMPATA 

Ata nº 01/2018 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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: Flaviane Martins 
suplente de Micheline Castro de Oliveira, Marilise Iser, Luciane Beckemkamp, Hedi 
Albers, Mariani Inês Stoeckel  e sua suplente Iris Lenz Ziani e André Mello Sant’Anna e 
Mariana Thier, representando o Interact Club. A presidente Marilise, saudou os presentes 
e solicitou a leitura da ata anterior, a qual foi lida e aprovada pelos conselheiros 
presentes. Na sequencia, elaboraram o relatório de 2017 do COMPATA/FUNDEPA e as 
ações para 2018. As ações de 2017 realizadas foram:12 reuniões do COMPATA; 
Realização de palestras em três escolas; Auxílio nas Campanhas e na vacinação de 
antício e vermífugos nos bairros e interior; Aplicadas e/ou distribuídas, em cães e gatos, 
954 doses de anticoncepcional de abril de 2017 até 19 de fevereiro de 2018 (“vacinas de 
anticio”); Aplicadas e/ou distribuídas, em cães e gatos, 1582 doses de vacinas de 
vermífugo;  Aplicadas 200 chips em cães e gatos de setembro de 2016 até novembro de 
2017; Acompanhamento mensal do FUNDEPA; Participação em Reuniões com agentes 
de saúde e Pim para solicitar na conscientização com os cuidados com os animais para 
auxiliar na questão da saúde pública; Busca de alternativas para a posse responsável; 
Acompanhou-se a organização da questão das denúncias nos serviços (Vigilância 
Sanitária e Departamento de Meio Ambiente) da prefeitura; Realizar a castração em 
massa de fêmeas para diminuir a população de animais de rua e a implantação de chips; 
Campanha de Posse responsável de forma continuada; Implementação do projeto 
“Controle Populacional de Cães e Gatos do Município de Vera Cruz”; Acompanhamento 
da execução de como encaminhar e proceder de forma legal os procedimentos para 
recolhimento e tratamento de animais: resolução do COMPATA, licitação para execução 
de serviços, encaminhamentos e atendimentos; Doação de cachorros; Recebimento, 
encaminhamento e acompanhamento de denúncias de maus tratos e abandono de 
animais; Encaminhamentos para castração de cachorros; Encaminhamentos de 
tratamento de animais; Participação de audiências públicas e reuniões diversas; 
Mobilização para captação de recursos financeiros para o FUNDEPA. Os recursos do 
FUNDEPA foram usados para o pagamento de: 3.000 diárias de hospedagem com 
alimentação de maio de 2017 até dezembro de 2017: animais de todos os portes; 9 
animais tratados com ferimentos leves de baixa complexidade: triagem, anestésico, 
tratamento, medicamentos e internação com alimentação de no máximo sete dias; 7 
animais tratados de sarna transmissível: triagem, diagnóstico, tratamento e internação 
privativos com alimentação de no mínimo quatorze dias;  eutanásia com remoção: animais 
de todos os portes; 2 cirurgia de fratura; 122 Tratamentos básicos e castração; 5 animais 
tratados de sarna não transmissível; 1 atendimentos de plantão das 18h às 22h; 70 
vacinas importadas para caninos; 6 vacinas para felinos importadas; 14 animais tratados 
com ferimentos graves de alta complexidade; 7 exames de sangue: Hemograma; 3 
exames de imagem: radiografia ou ecografia. As receitas de 2017 foram num montante de 
R$ 102.044,21  e as despesas de 2017 num valor R$  90.814,35, resultando um saldo no 
final de 2017 de R$11.229,86. Ficando projetados como ações/programas/projetos 
beneficiados com o FUNDEPA em 2018, para: Transporte, recolhimento, hospedagem, 
tratamento, cirurgias, medicação e vacinação de animais em situação de abandono; 
Campanha de Vacinação anticio e vermífugos em cães e gatos; Chipagem de cães e 
gatos; Campanha de Posse responsável de animais; Castração de cães e gatos. O 
mesmo será encaminhado para o juiz e por e-mail a Secretária de Saúde. Prosseguindo 
foi relatado denúncias de cachorros de maus tratos e abandonados no período. André 
colocou o andamento da licitação, onde ainda há alguns procedimentos a serem. Como 



relatou que para 2018 está previsto a hospedagem de 12 animais mensais, mas 
atualmente tem 17 animais hospedados, e se continuar assim não será o suficiente para 
todo o ano. Ressalta que o município nunca conseguirá resolver toda a demanda 
existente, mas está prestando o serviço. Lembra ainda que a competência do município é 
atender o que interfere no público e não as situações particulares. Informa que hoje há 
uns 400 cães nas vias públicas, sendo a maioria com donos. Luciane ressalta que daí a 
importância da fiscalização do município, pois isso ajuda a resolver. Na sequencia, passa 
a palavra a Mariana, do Interact Club, que apresenta a proposta do Interact, em fazer uma 
Campanha de Conscientização de adoção de animais, alusivo ao dia 14 de março é o dia 
Nacional dos Animais. Os conselheiros concordaram, ficando acordado que Mariana 
entrará em contato com André para ele passar umas orientações ao Interact e autorizar a 
tirar as fotos que estão para adoção no Wazlawik. Mariana também relatou sobre o 
projeto em colocar comedouros para cães em diferentes pontos da cidade. André ressalta 
que o mesmo é louvável mas poderá trazer consequências, tais como: a proliferação de 
doenças já que se um animal contaminado comer ficará contaminando os demais, como 
também mais animais sendo largados na rua, mas não tem nada que proíba a instalação 
dos mesmos. Marilise lembra que não há sacos nos cata-cacas. Iris colocar que os sacos 
tem mas falta alguém para realizar a reposição. Nada mais a tratar, eu, Iris, conselheira 
suplente, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos 
conselheiros do Conselho Municipal de Proteção, Assistência e Tratamento de Animais – 
COMPATA. Vera Cruz, 26 de fevereiro de 2018. 


