PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
COMUPA

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMUPA – Conselho Municipal de Proteção
aos Animais de Curitiba.
DATA: 8 DE AGOSTO DE 2016.
LOCAL: Rua Manoel Ribas n.º 2727 – Auditório da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Curitiba.
PRESENTES OS SEGUINTES CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES: ANA
PAULA MAFRA – UVZ-SMS, CARLITO WAGNER MOREIRA – FAMOPAR,
FABIO MITSUNARI – ANCLIVEPA, PAULO COLNAGHI – SMMA, PAULO
XAVIER – ANCLIVEPA, SICARLOS PEREIRA SAMPAIO – SMDS, URIEL VINICIUS
C. DE ANDRADE – UP, RAFAEL LENZ CARRIEL – SEMA, PAULO RENATO
PARREIRA – PUC/PRMAURÍCIO DE JESUS TOZETTI – CRMV/PR.
AUSENTES (JUSTIFICADA) – ANDREIA VIEIRA, URIEL VINICIUS COTARELLI DE
ANDRADE, SUMAIA, EDUARDO CARRANO, VIVIEN MIDORI, JORGE PAULO
KOURI, ELZA ARNS.
AUSENTES SEM JUSTIFICATIVA – ROSEMARI CADILHE.
Iniciada a reunião ás 14:05, com os conselheiros presentes, após a
saudação do presidente interino aos presentes passou-se a leitura da
Ata referente ao mês de Junho de 2016 que foi aprovada por
unanimidade. Passou-se a leitura dos ofícios recebidos: Ofício PMPR n.º
1767 de 15/6/16, findo Sr. Presidente solicitou a resposta ao referido
ofício. Sr. Paulo Colnaghi manifestou-se informando que o caso relatado
no referido ofício diz respeito a animais que são treinados pelos próprios
moradores de rua para evitar abordagem da própria PM quanto dos
agentes de assistência social. Sr. Mauricio entende que o objetivo do
caso não são os cães mas sim o patrimônio, o que afasta o caso das
atribuições do Conselho. Sr. Uriel ressalta que o problema na questão
informada é verdadeiramente a possibilidade de ocorrência de ataque
a criança ou transeunte. Sr. Paulo Colnaghi informa as ações
promovidas e destaca que trata-se de pessoas que moram na praça, e
que é um grupo, inclusive sendo complexo o trato com tais pessoas. Sr.

Presidente declara interesse em promover convite ao Comandante
Zanatta – PMPR para participar de reunião do Conselho. Sr. Mauricio
pede a ampliação do convite para um representante da FAZ. Neste
momento Paulo Colnaghi solicita a ampliação do mesmo convite ao
Administrador da Regional Matriz. Passou-se a leitura do ofício resposta
recebido pela Anclivepa: assunto esterilização pediátrica. Promovida
leitura pelo Presidente, a Instituição declarou-se contrária a realização
da esterilização pediátrica em cães e gatos. Neste momento Paulo
Parreira questiona sobre como identificar a idade de animais de rua e o
dever de resguardar a saúde do animal e a necessidade de controle
populacional. Salienta que a definição da idade apenas poderá ser
feita por aproximação. Paulo Xavier entende e manifesta-se pelo
emprego do Bom Senso pelos profissionais veterinários, e esclarece que
a resposta promovida através do referido ofício se deu através da oitiva
de vários profissionais da área. Manifesta-se pelo emprego da idade de
6 meses para esterilização. Mauricio Tozetti ressalta uma necessidade de
leitura critica ao estudo, diante da existência de animais de portes
diversos. E relata que a determinação da idade é facilmente presumida
pelo profissional veterinário através da dentição. Sr Presidente finaliza
manifestando seu entendimento como sendo a idade para castração 5
meses. Passou-se ao ofício encaminhado em 17/7/16 ao 12º BPMPR
sobre a solicitação de inserção dos 2 nomes/conselheiros junto ao
CONSEG, que ainda aguarda resposta do ilustre órgão. Neste momento
foi aberta a palavra aos conselheiros presentes. Rafael Lenz passou a
informar sobre o programa nota Paraná que tem beneficiado. Mauricio
Tozetti informa sobre a aproximação de realização de evento voltado a
Ética e Bioética com foco em “Abolicionismo” que trata de consumo de
qualquer fonte de proteína ou derivado animal destinado a consumo.
Assunto debatido entre os presentes informalmente. Paulo Colnaghi
informa sobre inicio das obras do CRAR conciliando o espaço com a
UVZ conseguindo assim uma diminuição significativa nos gastos com o
projeto. Esclarece sobre a Lei de Tração Animal em vigor e repassa
dados. Mauricio Tozetti solicita informar a equipe de comunicação e
jornalismo sobre as datas de atuação do castramóvel para promoção
de reportagem e informação via sitio do CRMV-PR. Findo os assuntos.
Deu-se como encerrada a presente reunião às 15:30 minutos. Eu,
Daniele Armstrong, transcrevi a presente ata.
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