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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ANIMAIS SELVAGENS –
CRMV-PR GESTÃO 2018-2020
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Aos três dias do mês de outubro de 2018, 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
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relativos à temática de animais selvagens. PAUTA: 1. Espécies Invasoras: a

9

comissão discutiu a importância deste tema e as ações do Plano Javali,
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Mexilhão Dourado e Coral Sol e gatos em Fernando de Noronha. As doenças
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de importância em Saúde Única e a complexidade do tema. A Zootec. Verônica

12

comentou a importância também de espécies nativas em situações que

13

comprometem a agricultura e pecuária dada o desequilíbrio ambiental e

14

tamanho destas populações. 2. Demandas do CFMV: foram discutidas as

15

ações dos estados relacionadas aos Fóruns do CFMV, sendo esclarecidos os

16

tópicos de interesse: estabelecimentos que atuam com animais selvagens,

17

valorização profissional e responsabilidade técnica (RT), capacitação (carteira
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secundária em outros estados). 3. Relatórios da Comissão da gestão 2015-
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2017: foram apresentadas as atas da comissão anterior de maneira resumida,
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sobre os principais assuntos discutidos na gestão anterior: armamento, evento
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sobre animais marinhos, parceria com o IAP, espécies invasoras e RT. 4.
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CETAS no Estado do Paraná: este tema foi deixado para a próxima reunião.
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5. Parcerias: A M.V. Letícia Koproski explicou as ações da comissão anterior
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e as reuniões com o IAP e Polícia Militar 6. Evento para ano de 2019: a

25

comissão sugeriu um evento sobre o tema de Responsabilidade Técnica na

26

Área de Animais Selvagens, sugerindo Foz do Iguaçu como sede para o
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período de 11 a 13 de junho de 2019. Foi recomendado que todos os membros

28

assistissem o Curso online de responsabilidade Técnica do CFMV. 7. Valores

29

serviços e consultorias: O M.V. Paulo Rogerio Mangini e a Zootec. Verônica

30

Oliveira Vianna apresentaram o tema dos valores dos serviços para

31

consultorias e comentaram a necessidade destes assuntos serem discutidos no
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âmbito da Responsabilidade Técnica, tendo os Sindicatos das profissões

33

acionados para esta discussão. Uma representante da Assessoria Jurídica

34

elucidou que os honorários fogem da alçada do CRMV e que cabe aos

35

Sindicatos gerirem esta questão. O MV Paulo comentou que existe valores a

36

serem cobrados nas atividades nos Manuais de RT e que este assunto caberia

37

a avaliação ética pelo CRMV e também trabalhista. A coordenadora do

38

Gabinete Executivo Alessandra Baptista explicou diferente situações quanto à

39

fiscalização das RTs, além de normas nacionais do CFMV. A M.V. Valéria

40

Teixeira comentou sobre as condições mínimas de trabalho e legislação que

41

compõem as demandas dos Fóruns do CFMV e que estão relacionadas com

42

este tópico, incluindo análises de riscos e os protocolos de segurança e
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contingência. 8. ART na área de animais selvagens 9. O que mais houver:

44

9.1: Foi pedido um email da CEAS para comunicações internas. Sem mais

45

havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a I Reunião

46

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

47

foi aprovada.

