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Aos treze dias do mês de novembro 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: Micheline Castro de Oliveira, André Mello Sant’Anna, Geraldo Back,  

Marilise Iser, Luciane Beckemkamp, Camila Morgana Gularte e Hedi Albers, Iris Lenz Ziani 

suplente de Mariani Inês Stoeckel e como ouvinte Caroline L. Flores. A presidente Marilise, saudou 

os presentes e solicitou a leitura da ata anterior, a qual foi lida e aprovada pelos conselheiros 

presentes. Iris relatou que não recebeu e-mail com o material das senhoras que participaram na 

reunião anterior Na sequencia, iniciou a Assembleia de escolha dos cinco membros representantes 

do segmento da sociedade, através de entidades de cunho social e/ou que tenham interesse na 

proteção dos animais, titulares e seus respectivos suplentes, que deverão cumprir um mandato de 

dois anos no COMPATA. Estavam presentes e foi constituído pelos seguintes representantes: 

Geraldo Back, titular e Cristian Wagner, suplente do STR-Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

Marilise Iser, titular da Associação dos Moradores do Bairro Bom Jesus; Camila Morgana Gularte, 

titular, da Associação dos Moradores do Bairro Imigrante; Luciane Beckemkamp, titular e Inarcio 

Tascht, suplente do Rotary Club Vera Cruz; e Hedi Albers, titular e Clades Rauber, suplente da Liga 

Feminina de Combate ao Câncer. Prosseguindo, foram relatados as denúncias que aconteceram no 

mês, onde André relata que não há mais vaga devido não haver condições financeiras, pois o que 

está previsto na licitação já está terminando o recurso previsto referente a hospedagem no serviço 

contratado. Também não tem autorização ainda para encaminhar uma nova licitação, como falta um 

orçamento ainda para a mesma. Morgana irá providenciar um orçamento. Está preocupado porque 

tem praticamente uma denúncia por dia de animal abandonado e a adoção dos mesmos é pouca, 

somente os de raças são adotados. André ainda não conseguiu entrar em contato com a Marlei, 

sobre os animais que deixaram na rua abandonados para serem chipados. As conselheiras, Luciane, 

Hedi e Marilise colocaram que há necessidade de haver mais divulgação, ficando como sugestão ter 

mural com os animais para adoção na Secretaria de Desenvolvimento Rural, no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, no saguão da prefeitura e na própria veterinária do Wazlawik. Luciane se 

prontificou em falar com a setor de comunicação do município para solicitar as fotos e material para 

colocar no mural. 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, 13  de novembro de 2017. 


