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ATA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ANIMAIS SELVAGENS
–CRMV-PR GESTÃO 2018-2020

3

Aos cinco dias do mês de junho de 2019, se reuniram nas dependências do

4

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná os médicos veterinários

5

Valéria Natascha Teixeira, Paulo Rogerio Mangini, Eunice Lislaine Chrestenzen

6

de Souza, Letícia Koproski, Cristiane Sella Paranzini, Rodrigo Antonio Martins
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de Souza e a zootecnista Verônica Oliveira Vianna para discutir assuntos

8

relativos à temática de animais selvagens. PAUTA: 1. Organização do Evento

9

sobre Espécies Exóticas Invasoras. A comissão decidiu que o tema do

10

evento que está em planejamento para o próximo ano, sobre Responsabilidade

11

Técnica na área de animais selvagens deve aguardar as novas diretrizes do

12

CFMV. Desta forma optou-se pelo tema das Espécies Invasoras pois o impacto

13

na agropecuária e meio ambiente é significativo e é preciso melhorar o

14

entendimento destes problemas na comunidade de médicos veterinários e

15

zootecnistas. 2. Plano de Comunicação nas mídias do CRMV sobre
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assuntos relacionados a Animais Selvagens. Foi feito um calendário para
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enviar as comunicações rápidas sobre assuntos relacionados aos animais

18

selvagens, sendo esperado o envio duas vezes ao mês. Os temas escolhidos

19

foram oceanos, o CAFS (Centro de Apoio à Fauna Silvestre), Caça, Animais

20

Selvagens e a Arte e Primatas como Animais de Laboratório. 3. Projetos de

21

Liberação de Caça. A comissão entende que este assunto é muito importante

22

para o meio ambiente. Como a caça faz parte do Plano de Manejo de algumas

23

espécies invasoras, este tópico também será discutido no evento. 4. CAFS -

24

Centro de Apoio à Fauna Silvestre de Curitiba. A cidade de Curitiba possui o

25

CAFS que recebe animais selvagens de particulares, de apreensões da

26

fiscalização do tráfico e de maus-tratos. O início das atividades foi em janeiro e

27

atualmente está em pleno funcionamento. A Comissão aprova a iniciativa do
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município e fará um comunicado para a comunidade informando o que se deve

29

fazer nestas situações. 5. O que mais houver. A médica veterinária Cristiane
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Sella Paranzini informou à comissão que terá que se retirar pois foi contratada

31

como veterinária em um Laboratório de Primatas na Flórida – EUA. A
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Comissão agradeceu a contribuição da colega neste período que participou
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ativamente das atividades e desejou-lhe boa sorte no novo desafio, sendo
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parabenizada pela sua experiência ser reconhecida internacionalmente. Sem

35

mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a IV Reunião

36

Ordinária da CAS/CRMV PR, lavrou a presente ata, que após lida e discutida

37

foi aprovada.

