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Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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: Camila Morgana Gularte, Marilise Iser, Guilhermo Afonso Franke suplente 

de  Danielle Caroline Morais, Luciane Beckemkamp e Hedi Albers e sua suplente Clades Rauber, 

Mariana Moser Landesvatter suplente de Micheline Castro de Oliveira, Iris Lenz Ziani suplente de 

Mariani Inês Stoeckel. A presidente Marilise Iser, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata 

anterior, a qual foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes. Prosseguindo a presidente colocou 

em apreciação as Metas das Ações dos Programas de Governo, dos recursos do Fundo Municipal de 

Proteção dos Animais, previsto no projeto da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2018, 

num montante de R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais). Após analise e sanadas 

os questionamentos pelos conselheiros foi aprovado por unanimidade. Na sequencia, colocou para a 

apreciação a projeção do orçamento de despesas do FUNDO Municipal de Proteção dos Animais, 

previstos no projeto da LOA - Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2018, num montante de 

R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais). Após analise e sanadas os 

questionamentos foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Iris explica que houve alteração 

nas datas das palestras a serem realizadas nas escolas por motivo de a palestrante voluntária ter 

outros compromissos pessoais, e coloca que a Mariane inclusive já havia postado todas as datas no 

grupo. Na sequencia, foram relatados alguns casos de abandono, onde Marilise colocou que está 

tentando ajudar o André mas há necessidade de outros funcionários auxiliarem o mesmo, 

principalmente o setor responsável pelas questões de proteção aos animais. Foi ressaltado que deve-

se buscar mais recursos para realizar uma castração em massa para diminuirmos o número elevado 

de animais na rua, bem como ter uma maior fiscalização e inclusive multar as pessoas que 

abandonam os animais. Nada mais a tratar, 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,  11  de Setembro de 2017. 


