Ata III Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Bem-estar Animal do CRMV-PR
Ao quinto dia do mês de julho 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 III Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Bem-estar
Animal (CEBEA/CRMV-PR), iniciada às 9h pelas médicas veterinárias Marúcia de
Andrade Cruz, Carla Forte Maiolino Molento, Vivien Midori Morikawa e Larissa Helena
Ersching Rüncos, zootecnistas Suelen Martins da Silva e Maria Eloá de Souza Rigolin, esta
conectada por audioconferência e da convidada membro do COMUPA a médica
veterinária Gisele Sprea.
Começamos a reunião falando sobre o evento que aconteceu na prefeitura no
dia 20/06 contou com membros do Comupa, e foram apresentados os nomes dos
membros, no encontro foi conversado sobre a utilização do castramóvel para
atendimento, propostas da rede de proteção 2018 a 2020, na primeira reunião será
composta a diretoria.
Discutimos sobre o primeiro evento de direito dos animais na CEDA (Comissão
Estadual do Direito dos Animais) e Janaina suplente, discutindo proposta de lei com
relação a políticas públicas no estado do Paraná, está sendo redigido a proposta que
será mais focada em cão e gato, dia 27 de julho terá uma reunião extraordinária e será
aberta ao público, uma redação ligada ao abolicionismo. Neste encontro a profa Carla
fez contato para a nossa conversa de abertura com as secretarias municipais do meio
ambiente para conversarmos sobre a microchipagem nos municípios. Eloá participou via
audio, comentando sobre a força do apoio da OAB, advogada Samantha Pineda
advogada engajada na causa dos direitos animais. Falamos sobre a importância da
Tutela de animais para o direito.
Ano que vem LABEA fará um evento sobre agricultura celular, e é preciso que a
zootecnia abrace esta evolução.
Conversamos sobre a primeira mulher a comandar a policia militar, Adelene,
pode-se sugerir um treinamento de maus tratos pra todos os batalhões, e apoiamos um
pacote pronto para as prefeituras dos municípios, quem sabe um programa itinerante
para os colegas das prefeituras e policiais. CEBEA pode propor um alinhamento no
Paraná para os treinamentos para todo Estado. Vivien disse que toda segunda-feira a
guarda municipal acompanha a fiscalizaçao da rede, vão com uma força de segurança,
eles precisam ser capacitados, mas as ações são realizadas diariamente, com apoio da
força verde e civil. Rafael nos contactou neste dia solicitando um apoio nosso a respeito
deste tema, em evento que deve acontecer em outubro, este tema ficará como tema
central da próxima reunião.
Vamos solicitar uma lista dos frigoríficos com RT estadual e municipal
(Alessandra) para que tenhamos uma noção no Paraná de profissionais atuando. Suelen
encaminhará para o grupo do CEBEA uma lista dos temas para o evento de boas práticas
com o manejo de produção animal, Suelen falou da importância e nos mostrou a
apresentação deste evento que ainda deverá ser amadurecido. Eloá se propôs a falar de
como sensibilizar os colaboradores.
Discutimos sobre o desenvolvimento de um app para cadastro de
microchipagem.
E Carla falou com Rafael e Nara e Mira sobre uma ampla campanha como público
alvo a sociedade e medicos veterinários falando sobre a proibição das mutilaçoes de

conchectomia e caudectomia e cordectomia, crimes de maus tratos e charlatanismo e
agendamos já a vamos trabalhar segunda dia 09 de julho às 15h no LABEA a proposta e
assim que liberada pelo CRMV-PR vamos colocar como prioridade de pauta.
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.

