PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBENTE
COMUPA – Conselho Municipal de Proteção Animal de Curitiba.

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA13 DE JUNHO DE 2016-07-06

PRESENTES: Conselheiros Titulares: Vivien Midori Morikava, Jorge Paulo
Koury, Rafael Lenz Carriel, Elza Arns Ciffoni, Andreia de Paula Vieira,
Mauricio de Jesus Tozetti, Eduardo Carrano, Carlito Wagner Moreira;
Conselheiros Suplentes: Sumaia Andraus.
AUSENTES JUSTIFICADOS: Paulo Colnaghi
AUSENTES INJUSTIFICADOS: Rosemari Cadilhe, Paulo Renato Teixeira,
Paulo Xavier
OUVINTE(S): Themis Piazzetta – SEMA.

Iniciada reunião Ordinário do Conselho Municipal de Proteção aos
Animais de Curitiba ás 14h30min com a presença dos conselheiros
elencados em epígrafe.
Inicialmente a Sra. Presidente promoveu a saudação ao presentes e
iniciou a leitura da Ata referente ao mês de maio de 2016, finda a leitura
colocada em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos
votos dos presentes. Passando-se ao item 2 da convocação que trata
sobre a aprovação da Logomarca que virá a representar o Conselho,
posto em votação a mesma foi aprovada por unanimidade. Seguindose ao item 3 que trata sobre as Comissões, a palavra foi passada a Sra.
Andreia Veiga, neste momento foi levantado o questionamento
anteriormente promovido pelo Sr. Carlito Moreira sobre o emprego do
termo “Conferência” ao evento em planejamento. Neste sentido
buscou através da leitura e explanação sobre o significado da palavra,
passou-se a votação sobre o uso da palavra Conferencia, que teve o
resultado de 1 abstenção (Andreia Veiga), 1 voto NÃO (Carlito Moreira)
e 4 votos SIM (Vivien Midori Morikava, Jorge Paulo Koury, Rafael Lenz
Carriel, Mauricio de Jesus Tozetti), senda assim mantido o emprego da
palavra ao evento.Retornando a palavra a Sra. Andreia Vieira, a

mesma esclareceu que o evento teria duração de 1 dia e teria como
tema principal a posse responsável e o bem estar animal, esclarece que
busca parceiros e patrocinadores, que o evento seria realizado no mês
de setembro de 2016 em razão de neste período estar programado
grande mutirão de castração com a presença de grandes nomes da
área veterinária promovido pela Universidade Positivo, o que traria
benefícios em razão da diminuição de custos pelo aproveitamento da
presença destes profissionais para palestras. No tocante a elaboração
da cartilha orientadora a Sra. Andreia Veiga esclarece que está
utilizando do auxílio de estudantes da UP para estabelecer os termos
que deverão ser utilizados para posterior revisão e impressão. Sr. Carlito
relata sobre a possibilidade de inserção de dados das comunidades
para utilização nos levantamentos e é respondido pela Sra. Andreia
informa se tratar de levantamento técnico apenas. Neste sentido
existem outros profissionais membros do Conselho que poderiam ser
utilizados para tais levantamentos. Sr. Maurício informa não estar
compreendendo o assunto debatido e é esclarecido sobre a temática
pela Sra. Andreia Veiga e aproveita para solicitar aos presentes o auxilio
na captação de recursos através de parceiros e patrocinadores, e
solicita ainda informações sobre protetoras. Neste momento é
informada e buscar maiores informações junto a conselheira Sra. Rose
Cadilhe que neste conselho representa ONG´S de proteção animal e
protetoras. Sr. Rafael Lenz repassa as mãos da presidente documento
contendo a resolução n.º 004/2016 da Secretaria Estadual de Finanças
que trata sobre a liberação de recursos provenientes do programa nota
Paraná para tais organizações. Sra. Vivien fez apresentação de relatório
de ações promovidas pelo CCZ. Confirmada chegada da Sra. Marilisa
Lange. Findo passou-se ao item 4 que trata das correspondências
recebidas, iniciando a leitura do primeiro documento referente e-mail
recebido pelo Sr. Ronaldo Tavares na data de 30/05/16 sobre a
possibilidade e ação conjunta entre municípios da região metropolitana
e o município de Curitiba. Prontamente é levantado pelo Sr. Jorge
realização de convite a tais municípios para participação como
ouvintes deste Conselho. Neste sentido Sr. Mauricio declara contrario
por desconhecer o interesse do solicitante. A secretaria manifesta-se
sobre os protocolos recebidos e respondidos desde que entendidos
como pertinentes ao COMUPA promovidos pelo referido solicitante e
passou a leitura de e-mail recebido em 10/06/16 que pede a secretaria
a localização de oficio encaminhado a Câmara de Vereadores de
Curitiba para inscrição de membro para este Conselho. Neste momento
Sr. Jorge declara entender excessiva a procura do munícipe a este

Conselho e apoiada pelo Sr. Maurício, que declara não identificar
verdadeira razão nos pedidos, nem mesmo na própria Lei de Acesso a
Informação. Passou-se a leitura e apresentação dos seguintes
protocolos 1. nº 0064633888 – questionamento sobre apreensão de
animais agressivos e fiscalização. Neste momento Sr. Amorim da SMDS
informa que trata-se apenas de uma equipe de fiscalização para até 30
chamados ao dia e constantemente reconhece se tratarem de
denuncias repetidas, além de algumas delas serem anônimas ao
havendo como contatar o denunciante. Conselheiros informam
solicitação de pedido de esclarecimento a Rede de Proteção Animal.
2. nº 006471364 – Lei n.º 13.914/2011 – requer apresentação de ofício nº
1614/2016 à SMMA. Secretaria informa já haver solicitado tal documento
junto a SMMA e estar aguardando resposta. 3. Nº 6465969 de 25/05/16 –
Assunto não é de competência do COMUPA – solicita o
encaminhamento à Rede de Proteção. Finalizada leitura e
apresentação das correspondências passou-se ao item 4 assuntos
gerais. Informa Sr. Mauricio Tozetti sobre evento para profissionais do
ramo Pet em 25/08/2016. Sr. Rafael Lenz apresenta programa de
estímulo a Nota Fiscal. Finalizados os assuntos a serem discutidos e
conhecidos encerraram-se os trabalhos às 16h00min. Eu, Daniele
Armstrong, secretariei e transcrevi a presente ata.

Carlito W. Moreira
Presidente em exercício

