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Aos oito dias do mês de Maio 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: Fernando Henrique Henker Flores, 
Mariane Inês Stoeckel e sua suplente Iris Lenz Ziani, Micheline C de Oliveira  e sua 
Mariana Moser Landesvatter, André Santanna, Luciane Beckenkamp, Geraldo Back, 
Marilise Iser. Inicialmente, a presidente Marilise Iser, saudou os presentes e solicitou a Iris 
a leitura da ata, a qual foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes. A Conselheira 
Marlise relata denúncia recebida de cachorro bravo abandonado na rua Eduardo Zinn que 
chegou ao prefeito e que ainda não foram tomadas as providências, pois não adianta 
recolher o cachorro pois não tem lugar para hospedagem. O Conselheiro André, relata 
que há duas  licitações em andamento de  serviço veterinário e alojamento e informa que 
o prazo da licitação para alojamento tem prazo  até dia 16 de maio e com relação a 
licitação de tratamento veterinário falta ainda orçamentos para dar andamento na 
licitação. Iris relata que na rua Eduardo Zinn há várias denúncias de animais 
abandonados que moradores tem adotados alguns e que alguns são alimentados pelos 
moradores e orientou os moradores que se possível fizesse registros fotográficos, 
anotação de placa de veículos ou tipo de automóvel para poder identificar o autor ou 
autores de abandono destes animais para serem tomadas as devidas providências. André 
ressalta que o recolhimento só pode acontecer quando tiver lugar para a hospedagem. Na 
sequência foi relatado outras denúncias de animais abandonados nas ruas da cidade e 
André relata que o orçamento previsto para doze meses já foi gasto em 9 meses. 
Prosseguindo, Luciane sugere criar um grupo no whatsapp e no facebook com animais 
abandonados e que são colocados para doação e fazer divulgação e conscientização das 
pessoas para adoção e não ao abandono de animais. Foi sugerido pelos Conselheiros  
realizar palestras educativas com crianças e demais público nas escolas com vídeos e  
folhetos. O Conselheiro Fernando relatou a denúncia de uma égua que estava caída em 
um campo no Rincão da Serra e que a Promotora solicitou que fosse tomada as 
providências com relação ao animal e que tiveram grandes dificuldades para atender a 
ocorrência e que no final o animal não resistindo acabou morrendo. Com relação a este 
ocorrido o Conselheiro André relata que o município tem compromisso com animais em 
vias públicas ou saúde pública que colocam em risco a população e os demais são de 
responsabilidade dos proprietários. Foi relatado entre os conselheiros que a campanha de 
vacinação em algumas localidade não houve participação da comunidade mas em outras 
teve uma participação boa pela comunidade. Em relação ao Projeto “ESTERILIZAÇÃO 
DE CÃES E GATOS EM VERA CRUZ“, foi colocado que já foram vacinados castrados 
todos e sobrou um pouco de recursos. Os conselheiros colocaram se não há possibilidade 
de realizar mais uma castração. André e Iris irão providenciar a possibilidade. André 
também apresentou a relação dos animais castrados. 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, 08 
de maio de 2017. 


