
  
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMUPA – Conselho Municipal de Proteção 
aos Animais de Curitiba. 
DATA: 07 DE NOVEMBRO DE 2016. 
LOCAL: Rua Manoel Ribas n.º 2727 – Auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba. 
CONSELHEIROS PRESENTES: Elza Ciffoni Arns, Daniele Armstrong, Sumaia 
Andraus, Paulo Xavier, Vivien Midori, Sicarlos Pereira Sampaio, Mauricio Tozetti, Jadir Martins. 
OUVINTES/CONVIDADOS: Nicole F. Oliveira – 360 graus.org, Juliano 
Bueno de Araujo – CMMA. 
 
Aberta a reunião às 14:00 constatado quórum insuficiente, aguardou-se até as 14:37 quando foi contatada presença de quórum mínimo foi 
iniciada a reunião com a saudação aos presentes. Passou-se a leitura 
da Ata referente ao mês de Outubro, a qual foi aprovada pela maioria dos presentes. Manifestado interesse dos presentes em promover 
convite ao prefeito eleito e não diplomado Sr. Rafael Greca para esclarecimentos sobre a manutenção da formação atual do COMUPA. 
Presidente passou a informar e atualizar sobre o evento Congresso de 
Bioética. Neste momento constata-se a chegada do Sr. Juliano e Sra. Nicole, que comparecem em atendimento ao Edital de Convocação 
para preenchimento da vagas neste COMUPA. O Sr. Juliano informa seu 
histórico e currículo e questiona sobre a necessidade do Conselho em buscar verbas para suas ações. É esclarecido pela presidente que o 
COMUPA é um conselho que não possui prerrogativas que englobem uma atuação com finanças. Novamente é interrompida a presidente 
pelo referido Sr. Juliano sobre as possibilidades. Retomada a pauta a 
presidente declara mal estar causado pela pessoa da vereadora eleita e não diplomada Fabiane Rosa, que em palestra ministrada no 
Congresso de Bioética declarou que o COMUPA é inexistente e ausente de ações. Passou-se a tratar sobre o Edital de Convocação de novos 
membros, definiu-se pela prorrogação do mesmo diante da falta de 
interesse demonstrado pelas entidades procuradas. Assim, o mesmo deverá permanecer até dia 30.11.16 para decisão em 12.12.16. Sobre a 
alteração do local de reuniões deste Conselho, definiu-se pela permanência do atual local, qual seja: Rua Manoel Ribas n.º 2727, 
auditório SMMA. Iniciada leitura das correspondências recebidas e 



  
encaminhadas, constatou-se apenas correspondência do remetente 
Ronaldo Tavares, que elenca várias situações, que a seu entendimento devem ser promovidas. Apresentada substituição da Conselheira 
Suplente Marilisa Lange por Daniele Armstrong, em razão de 
afastamento por motivos de saúde e posterior aposentadoria. Sem mais a tratar, encerrada a reunião às 16h16min. Eu, Daniele Armstrong, 
______________, secretariei e lavrei a presente ata. Curitiba, 07 de Novembro de 2016.  
 
 
 

Elza Ciffoni Arns 
Presidente 
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