ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMUPA – Conselho Municipal de Proteção
aos Animais de Curitiba.
DATA: 12de Setembro de 2016.
LOCAL: Rua Manoel Ribas n.º 2727 – Auditório Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Curitiba.

Presentes: ANDREIA DE PAULA VIEIRA, VIVIEN MIDORI MORIKAWA, PAULO
COLNAGHI, PAULO XAVIER, THEMIS PIAZZETTA, CARLITO MOREIRA.

Iniciada reunião com os presentes acima relacionados às 14:25h,
saudações promovidas, passou-se ao item 2 da pauta onde o Sr.
Presidente interino solicitou o reforço a solicitação de inserção de 2
membros deste conselho junto ao CONSEG. Seguiu-se a leitura das
correspondências recebidas. Leitura de e-mail do Instituto Abolicionista
Animal –AII que informa sobre Conferência sobre a temática
Abolicionista e informa sobre disponibilidade de vaga única para
participação deste Conselho. Sr. Presidente solicita aos presentes que
tragam assuntos para pauta da próxima reunião. Professora Andréia
informa e convida a participação dos presentes para evento dia 19/9
as 19:00h no Hotel Mercury sobre o tema Ética animal. Sr. Paulo Xavier
ressalta sua preocupação sobre o tema Abolicionismo por entender
estar ocorrendo uma excessiva humanização animal. Sr. Presidente
Interino declara que deve-se prezar pela saúde humana, e manter os
direitos dos animais, e saliente a necessidade de haver um equilíbrio.
Sra. Vivien informa sobre a situação de Esporotricose que vem
ocorrendo na região do CIC. Sr. Paulo atualiza sobre os números do
Castramóvel e sobre o início de nova unidade de pequeno porte. Sr.
Paulo Xavier informa sobre conversações entre clinicas e prefeitura
sobre possibilidade de contratação de serviços. Paulo Colnaghi informa
sobre inicio das obras no CCZ para criação e construção do CRAR e
que as obras devem durar de 60 a 90 dias. Prof. Andreia atualiza sobre a
realização do evento da Universidade Positivo e que a cartilha deverá
estar pronta em meados de dezembro. Sr. Carlito salienta que o
material auxiliará tanto comunidade quanto profissionais. Informa aos
presentes que a próxima reunião acontecerá 10.10.16. Encerrada a
reunião as 15:05h. Eu, Daniele Armstrong, secretariei. Curitiba, 12 de
setembro de 2016.

