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Aos nove dias do mês de abril 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: Micheline Castro de Oliveira, Geraldo 

Back, Marilise Iser, Luciane Beckemkamp, Hedi Albers, Mariani Inês Stoeckel e sua 

suplente Iris Lenz Ziani, Geraldo Back e André Mello Sant’Anna. A presidente, saudou os 
presentes e solicitou a leitura da ata anterior, a qual foi lida e aprovada pelos conselheiros 
presentes. Na sequencia, foi relatado por Marilise que entregou o ofício a Promotoria, 
solicitando que as multas provenientes de maus tratos e abandono aos animais sejam 
destinados ao FUNDEPA para ser utilizado nos serviços de proteção e cuidados com os 
mesmos e a mesma irá tomar as devidas providencias para que isso aconteça. Em 
relação ao FUNDEPA o saldo de março foi de R$ 16.939,64. André relata que quanto a 
licitação ainda não foi dado andamento, pois não consegue o terceiro orçamento, isso que 
já foi levado a solicitação para dez empreendimentos diferentes. A conselheira Marilise, se 
comprometeu em tentar também para mobilizar alguém para conseguir mais um 
orçamento. Na sequencia, foram relatados as denúncias e demandas do mês que 
chegaram ao conselho e encaminhados a Vigilância Sanitária.Iris relata que Andre sempre 
dá retorno logo. André colocou que a demanda de cães no Bairro Boa Vista é grande, que 
já recolheram vários, mas ainda tem alguns soltos. Também tem animais soltos no centro 
da cidade. Uma conselheira, relatou que umas senhoras contaram que alguns jovens 
entraram no mato com cachorro e uma pá, logo após tinha gritos do cão, acham que 
mataram o cachorro, com medo não fizeram denúncia. André, relata que tem dez cães 
hospedados e mais vários filhotes. Foi relatado que o Rotaract iria expor animais de uma 
ONG de fora na Praça, foi solicitado orientar o ROTARACT para realizar campanha de 
doação de animais do município e não trazer de Santa Cruz do Sul. Foi sugerido para que 
todas as Secretarias e secretários fossem orientados para não aceitarem que ONGs de 
fora venham expor animais (cães e gatos) aqui, mas usar os nossos, para diminuirmos a 
quantidade de animais de rua e as hospedagens na clínica. André coloca que também 
está realizando orçamento para a prestação de serviços quanto ao tratamento de cavalos. 
Marilise auxilia umas famílias com ração e se alguém quer auxiliar ficaria grata, pois tem 
muito cachorros nessas famílias cuidadores. Mariane lembra que seria interessante voltar 
com as palestras nas escolas e se dispõe em auxiliar, mas gostaria de ajuda de alguém 
mais do COMPATA. Nada mais a tratar, eu, Mariane Inês Stoeckel, conselheira, 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, 09 
de abril de 2018. 


