Ata I Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Bem-estar Animal do
CRMV-PR
Ao terceiro dia do mês de maio de 2018, na sede do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Paraná, localizada à Rua Fernandes de
Barros, 685 - Alto da XV, Curitiba/PR, foi realizada a I Reunião Ordinária da
Comissão Estadual de Bem-estar Animal (CEBEA/CRMV-PR), iniciada às 9h
pela Presidente médica veterinária Marúcia de Andrade Cruz e contou com
a presença das médicas veterinárias Carla Forte Maiolino Molento e Larissa
Helena Ersching Rüncos, a zootecnista Maria Eloá de Souza Rigolin, e
presença da convidada membro do COMUPA médica veterinária Gisele
Sprea, com ausências de Vivien Midori Morikawa, Suelen Martins da Silva
e Leonardo Napoli justificadas.
A pauta da referida reunião foi apresentada:
1. Apresentação e BOAS VINDAS aos membros da CEBEA/CRMV-PR:
i. Leonardo Napoli
ii. Marúcia de Andrade Cruz
iii. Carla Forte Maiolino Molento
iv. Larissa Helena Ersching Rüncos
v. Vivien Midori Morikawa
vi. Suelen Martins da Silva
vii. Maria Eloá de Souza Rigolin
2. Definição do calendário das reuniões em 2018;
3. Sugestões de trabalho para o exercício de 2018:
a. Cadastro nacional de microchipagem
b. Eutanásia
4. Assuntos diversos.
Após as apresentações e boas vindas a todos e leitura da pauta
sugerida pela médica veterinária Marúcia de Andrade Cruz, deu-se
início às discussões.
Com relação a definição das datas das próximas reuniões, sugeriu-se
que já fossem pré-agendadas as mesmas até o final deste ano,
preferencialmente sendo às quintas-feiras pela manhã (das 9h às
11:30): nas seguintes datas, 14/06, 05/07, 21/08, 13/09, 18/10,
08/11 e 06/12.
Levantamos a importância de um cadastro nacional de
microchipagem e a questão da obrigatoriedade da vacinação de
raiva.

Discutimos também a questão da eutanásia, da possibilidade de
notificação quando da indicação desta prática, com elaboração de
um documento oficial e registro do destino dos animais, sendo que
este tema, juntamente com abate humanitário serão discutidos no
Congresso de Bem-estar no Chile, em dezembro
Em assuntos diversos, comunicamos eventos que acontecerão em
setembro (25-27/09) deste ano Congresso de Direito Animal em
dezembro (04-07/12) Congresso de Bem-estar no Chile, Valdívia;
conversamos a respeito da possibilidade de um membro da comissão
participar deste evento através do CRMV/PR.
Outro debate foi a importância de estratégias na questão bem-estar
na produção animal com a colaboração de médicos veterinários e
zootecnistas.
Cada membro da comissão responsabilizou-se por estudar e fazer
levantamentos a respeito de uma parte da discussão, para que
nossos trabalhos avancem em prol do bem-estar de nossos
pacientes.
Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião e a
presente ata foi descrita por mim, Marúcia de Andrade Cruz, com a
finalidade de documentar nosso encontro e os trabalhos dos
membros desta comissão.

