ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMUPA – Conselho Municipal de Proteção
aos Animais de Curitiba.
DATA: 14 de maio de 2016.
LOCAL: Rua Manoel Ribas n.º 2727 – Auditório Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Curitiba.
PRESENTES OS SEGUINTES CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES: ANA
PAULA MAFRA – UVZ-SMS, CARLITO WAGNER MOREIRA – FAMOPAR,
EDUARDO CARRANO – CRBIO/PUCPR, ELZA CIFFONI ARNS – UTP, FABIO
MITSUNARI – ANCLIVEPA, JORGE PAULO KOURY – SME, PAULO COLNAGHI
– SMMA, PAULO XAVIER – ANCLIVEPA, SICARLOS PEREIRA SAMPAIO –
SMDS, SUMAIA ANDRAUS – IAP/SEMA, URIEL VINICIUS C. DE ANDRADE –
UP, RICARDO ZANATTA – PMPR, THEMIS PIAZZETTA – SEMA, ROSEMARY
CADILHE – CIA DAS PULGAS.
AUSENTES (JUSTIFICADA) – ANDREIA DE PAULA VIEIRA – UP, VIVIEN MIDORI
– UVZ (FÉRIAS)
AUSENTES
SEM
JUSTIFICATIVA
REPRESENTANTE PUC-PR.

–

REPRESENTANTES

CRMV-PR,

ABERTA REUNIÃO ÀS 14:09 com as saudações promovidas pela
presidente Sra. Elza, passou-se a leitura da Ata da reunião ocorrida em
11 de abril de 2016. Finda a leitura, questionados os presentes pela
aprovação, Sr. Carlito declara aprovar com ressalva no tocante a
realização da Conferencia Municipal por entender impedimento na
realização em razão de este ano ser ano eleitoral e pede análise sobre
o assunto. Aprovação plena dos demais presentes. Sr. Paulo Xavier
questiona sobre a possibilidade de realização da Conferencia em
meados do mês de janeiro de 2017, debatida a sugestão, chegou-se ao
entendimento de que se trata de época de gozo de férias, assim sendo
o público participante será possivelmente menor. Passado ao próximo
item da pauta, a Sra Elza em razão de acidente ocorrido envolvendo a
esposa do Sr. Paulo Colnaghi pede aos presentes permissão para saltar
ao item 5 da pauta para possibilitar a saída o Sr. Paulo para prestar
auxílio à esposa. Aceito pelos presentes, passou-se ao referenciado item
5 – Iniciou o Sr. Paulo esclarecendo que no tocante aos valores pagos
ao contratado pelo serviço de castramóvel já questionado em várias
oportunidades, que o mesmo foi definido pelo critério do menor preço,
esclarece ainda, que se trata de empresa sediada na cidade de
Mairinque – SP, que é detentora de vasta experiência comprovada
através de outros serviços prestados em diferentes cidades, buscou

ainda, elucidar as duvidas possíveis, informou que o contratado veio até
Curitiba na semana anterior e houve a realização de reunião com a
equipe da Rede de Proteção, onde foi demonstrado o modus operandi
empregado e apresentação do projeto como um todo. Identificada a
chegada da Sra. Rosemary Cadilhe – Cia das Pulgas. Esclareceu ainda,
que os trabalhos de castração terão continuidade após a campanha
através de castramóvel próprio da Prefeitura. Sr. Paulo Xavier declara
seu receio sobre os trabalhos contratados em razão de valor. Sr. Paulo
Colnaghi informa que todas as precauções foram tomadas para um
desenvolvimento pleno do contrato e satisfatório e se declara
confiante. Sr. Uriel declara sua aprovação e só pede apenas
observância a alguns detalhes. Sra. Elza reafirma que em razão aos
riscos existentes no procedimento, que todo procedimento em que
empregue analgesia/anestesia existem riscos, mas que os mesmo são
mínimos. Neste sentido o Sr. Paulo Colnaghi reafirma que as condições
para realização dos procedimentos será cumprida de forma plena. Sra.
Sumaia pede levantamento de parâmetros para realização dos
procedimentos pelo contratado em outras Prefeituras, Sr. Paulo
esclarece ser apenas para Curitiba, e que já tem sido buscada por
outras cidades da região informações sobre o castramóvel junto a
Prefeitura e Rede de Proteção. Reafirma que os animais de rua após a
realização dos procedimentos serão retornados ao local que foram
retirados com auxílio das Protetoras cadastradas junto a Rede de
Proteção. Neste momento Sr. Carlito questiona sobre a forma que foi
promovida a contratação, se teria sido feito processo licitatório, e neste
sentido Sr. Paulo Colnaghi declara que esta contratação se deu por
Cadastramento público, e que o procedimento ficará aberto pelo
período de 120 dias. Sra. Rose Cadilhe, questiona o numero de
castrações a serem realizadas, e após resposta do Sr. Paulo Colnaghi
informando o numero de 100 a 150 ao dia, exprime a frase “espero que
sim!”, e questiona sobre a idade de castração dos filhotes pela
campanha e Sr. Paulo Colnaghi informa que conforme edital a idade
será de 5 meses. Sr. Paulo Xavier novamente ressalta sua preocupação
com os valores pagos e custos. Sr. Paulo Colnaghi reafirma crer no
sucesso diante da experiência do contratante. Sr. Fábio pergunta sobre
o numero de procedimentos a serem realizados e Sr. Paulo Colnaghi
reafirma os números de 100 a 150. Os presentes debatem então sobre a
possibilidade de realizar todos os procedimentos contratados no
período estabelecido para a campanha. Neste momento a Sra. Elza
transfere a palavra ao Sr. Jorge que diante do questionamento sobre o
tempo de campanha e o numero de procedimentos a serem

realizados, requer dos presentes informação sobre o tempo despendido
para realizar um procedimento de castração apenas, e com esta
informação, fazendo uso de sua formação como matemático, afirma
que é matematicamente viável e possível a realização de todos os
procedimentos contratados no período de tempo delimitado. Neste
momento Sra. Elza passa a palavra ao Sr. Carlito que levanta a
possibilidade de avaliação dos procedimentos in loco durante a
realização da campanha, e recebe a resposta da Sra. Elza que o
COMUPA será agente fiscalizador e apoiador de campanhas em prol
da proteção animal. Findo o assunto, retornou-se ao ponto 2 da pauta –
as comissões, neste momento a Comissão – Conferencia Municipal, de
responsabilidade da conselheira Andreia, através de seu suplente o Sr.
Uriel declarou que a elaboração da cartilha orientadora, bem como o
evento a ser realizado no mês de setembro de 2016 estão bastante
evoluídos, e que acredita ser possível a apresentação na próxima
reunião. Sr. Paulo Xavier – Comissão de Bem Estar e Maus Tratos, diz que
estudo solicitado pelo Conselho à Anclivepa sobre castração pediátrica
esta em andamento. Sr. Eduardo (Comissão sobre Animais Exóticos e
Invasores) que trata da questão envolvendo os sagüis diz que se trata
de animal invasor e que é necessário suporte técnico para afastamento
e obediência da legislação. Compromete-se a apresentar breve historio
sobre o problema na próxima reunião. Os presentes levantam as
possibilidades de solução sobre os sagüis, surgindo inclusive a
possibilidade de extermínio dos animais de forma controlada diante do
fato de serem invasores e estarem levando a extinção de determinados
animais nativos da região, diante desta possibilidade o Sr. Carlito
declara que seria mais plausível um remanejamento. De pronto SR. Uriel
e Sr. Eduardo declaram contrariedade no remanejamento. Passou-se
então ao ponto 3 da pauta – Sra. Elza inicia a leitura dos ofício
recebidos, encaminhados e respondidos durante o período, iniciando
com o ofício resposta recebido do Comandante do 12º Batalhão da
polícia Militar do Paraná relativo ao ocorrido com a cadela “Polaca”
morta a tiros por PM em abordagem. Prof. Uriel depois de finda a leitura
do referido oficio declara o cabimento da reação do PM diante do
caso concreto. A Sra. Rose relata como foi que tomou ciência do
ocorrido, e a ela foi explicado e esclarecidos os pontos duvidosos. Sr.
Paulo Colnaghi explana sobre o encontro que teve com o Sr.
Comandante Zanatta do 12º Batalhão da PM/PR. Neste momento é
passada a palavra ao ilustre membro da Policia Militar do Paraná, Sr.
Ricardo Zanatta, veterinário do canil do BOPE, que vem a este Conselho
explanar sobre os trabalhos realizados, a existência dos CONSEGS, a

motivação do uso de arma de fogo em punho e o ocorrido com a
cadela “Polaca”. Salienta que entre os moradores ditos responsáveis
pelo animal estava indivíduo possuidor de extensa ficha criminal.
Protocoliza documento junto a presidência da mesa. Findo a
explanação o participante recebe questionamentos dos conselheiros
presentes iniciando pela Sra. Elza que pede esclarecimentos sobre a
forma de abordagem em ocorrências envolvendo animais e é
respondida com a informação que hoje estes cuidados são promovidos
pelo canil do BOPE. Relata o ocorrido no final de semana em
ocorrência onde foram deixados 2 pitbulls em via publica recolhidos
que não possuem local de destinação. Neste momento a Sra. Ana
declara que nesta ocorrência em especifico havia pessoal no CCZ
aguardando novo contato pela PM, mas que o contato não ocorreu, e
que os recebimentos de animais bravos que ofereçam risco chegam
através da Guarda Municipal. Neste momento o Sr. Sicarlos relata que
as abordagens tem sua realização sempre buscando preservar a
integridade dos guardas, pois comumente pessoas mal intencionadas,
como relatado pelo Sr. Ricardo Zanatta, se infiltram em meio aos
moradores de rua no intuito de despistar e evadir-se da Polícia. Sr Carlito
após ouvir as explicações indaga necessidade de debate sobre local e
destino de animais agressivos. Sra. Rose esclarece ao participante Sr.
Ricardo Zanatta sobre a forma como tomou ciência do fato ocorrido
com a cadela “Polaca” e declara sua indignação pela morte do
animal. Afirma que moradores de rua não deveriam possuir animais sob
seus cuidados. Dando prosseguimento à leitura dos ofícios, passou-se ao
ofício recebido da Cia das Pulgas, de responsabilidade da Sra. Rose
Cadilhe, a leitura a presidente dirigiu a palavra diretamente a Sra. Rose
Cadilhe e promove a orientação sobre o questionado, informando que
aquilo que é buscado deve ser direcionado diretamente à Rede de
Proteção e aos órgãos competentes em matéria de Feiras. È explanado
aos presentes sobre a negativa promovida pelo NAJ-SMMA, sobre as
alterações requisitadas por este Conselho ao seu Regimento Interno, e
diante dos presentes foi promovida a convocação para realização de
reunião extraordinária a realizar-se após a reunião ordinária mensal do
próximo dia 13 de junho de 2016, neste mesmo local, para aprovação
novamente do referido regimento. Todos os presentes confirmaram e
declararam estarem presentes ao ato. Passou-se então a tratar sobre o
munícipe Ronaldo Tavares, possuidor de diversos protocolos requisitando
documentos a este Conselho. A Sra. Presidente informa sobre a
existência de vários protocolos pendentes de manifestação datados de
setembro de 2014 à agosto de 2015, que não se encontravam junto aos

documentos repassados pela presidente da gestão 2013-2015 – Sra.
Rose Cadilhe, que precisam ser solucionados. Os seguintes protocolos
foram analisados: Protocolo n.º 74-000444/2016 que solicita andamento
referente ao protocolo anteriormente aberto n.º 01-105543/2015, este
por sua vez consta de vários outros protocolos compilados aguardando
resposta: 005563520; 005563489; 005565148 (segundo reunião ocorrida
em 2015, foi promovida busca por aprimoramento de política pública
sobre o tema através de reunião realizada juntamente aos
representantes de municípios da região metropolitana de Curitiba);
005565200 (idem protocolo 005565148); 005572172 (Os assuntos
elencados serão tratados diretamente pelas Comissões Temáticas);
005572182; 005598987; 005599006; 005599043; 005600981; 005612839;
005629049; 005629093; 005634566; 005650049 e 005690124, Findo o
assunto, passou-se a análise do protocolo 01.008187/2014, que solicitava
manifestação por este Conselho sobre a extinção de multa pecuniária
imposta a munícipe por ação de maus tratos, denunciado via 156. Após
leitura integral do procedimento, aberta a votação, diante do exposto,
os Conselheiros presente decidiram por unanimidade de votos pela
EXTINÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE PENA DE MULTA a munícipe. Segui-se a
leitura do próximo protocolo 01.122798/2013, para manifestação, deu-se
ciência a temática e encaminhou-se para arquivamento, vez que findo
estava em razão de apenas tratar de promoção de decreto para posse
de conselheiro gestão 2013/2015. Findo os assuntos de pauta, a palavra
foi aberta aos presentes. Pediu a palavra Sra. Rose Cadilhe que pede
em não havendo conselheiro eleito para participação no CONSEG
ligado ao 12º Batalhão da PM, coloca-se a disposição, neste sentido, Sr.
Carlito coloca-se como suplente ao referido Conselho igualmente a
disposição. Perguntado oos presentes. Todos aprovaram. Finalizada a
reunião às 16h 15min. Eu, Daniele Armstrong, secretariei e lavrei a
presente ata. Curitiba, 11 de maio de 2016.

ELZA CIFFONI ARNS
Presidente

