
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO DE 

ANIMAIS 

COMPATA DE VERA CRUZ 

Ata nº 11/2019 
Aos catorze dias do mês de outubro 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: Marilise Iser, Mariane Stoeckel e sua suplente Iris 

Lenz Ziani, Luciane Beckemkamp, André Mello Sant’Anna, Cristian Wagner suplente de Bernadete  

Maria Frantz,  Ana Paula Riss da Silva, Micheline Castro de Oliveira e Hedi Albers. A presidente, 

saúda os presentes e solicita a Iris realizar a leitura da ata da reunião anterior. Após de lida foi 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Inicialmente são apresentadas as duas denúncias de 

dois possíveis canis de criação de cães no Centro urbano/Bairro Conventos. Os locais informados 

são: Na Rua João Ortiz, altura antes da Pizzaria Ponto Bom, onde na divisa é fechada com telhas 

para não ter a visão interna e o outro na Av. Nestor Frederico Henn, na quadra abaixo onde há o 

estreitamento da Avenida em direção a Santa Cruz do Sul. Após várias colocações ficou definido de 

o COMPATA encaminhar ofício a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças informando 

sobre os possíveis canis e verificar se os mesmos possuem cadastro no município e atendem o que é 

necessário para  a criação de animais(cães). Na sequencia, Mariane relata que buscou parceria com 

o Interact Club, para que no início do ano de 2020, iniciar uma campanha de Conscientização junto 

as escolas, no qual os interactianos irão planejar uma apresentação em forma de teatro ou palestra 

sobre o bem estar animal e posse responsável e ela da SMED irá acompanha-los nas escolas. Na 

sequencia, organizaram o Edital de Chamamento Público, para a Assembleia de escolha dos 

membros representantes, no dia 11 de novembro de 2019, às 13h30min, na Sala dos Conselhos 

Municipais e foi solicitado que cada Secretaria também encaminhe novos ou reconduza os 

representantes atuais para o COMPATA até o dia 11 de novembro. Prosseguindo, foi discutido sobre 

qual o Projeto a ser encaminhada para o Edital de Chamada Pública-02/2019, da Comarca de Vera 

Cruz, no qual o FUNDEPA foi contemplado com o montante de R$13.000,00 (treze mil reais). Após 

várias colocações ficou definido que será encaminhado o projeto “ESTERILIZAÇÃO DE CÃES 

EM VERA CRUZ”, cujo objeto será a realização de esterilização de cães em Vera Cruz através da 

contratação de serviços para a redução da população de animais errantes ou semidomiciliados, num 

mínimo de 30(trinta) cães, oriundos dos bairros e no interior cujo produtores rurais possuem 

animais recolhidos. Sendo que o número de animais poderão variar devido ao processo licitatório. 

Com o adiantado da hora e 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, 14 de outubro de 2019. 


