Ata VII Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Bem-estar
Animal do CRMV-PR
Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro 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 VII 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, e da convidada membro do COMUPA a médica
veterinária Gisele Sprea, e ausências das médicas veterinárias
Vivien Midori Morikawa, Larissa Helena Ersching Rüncos, das
zootecnistas Suelen Martins da Silva e Maria Eloá de Souza Rigolin,
que justificaram ausência.
Começamos nossa discussão conversando a respeito do evento
que aconteceu na UFPR ontem a respeito do Castramóvel, que
reuniu médicos veterinários de diversos municípios do Brasil para
discutir o funcionamento deste projeto, e pensamos em efetivar
parcerias com as clínicas veterinárias particulares, para que as
famílias que cadastram seus cães e gatos possam conhecer os
serviços veterinários da sua região, e propusemos abrir a ação
para todas as clínicas que queiram recepcionar estes pacientes a
fim de desverminá-los, esta visita com o propósito das famílias
alcançarem a clínica veterinária, para que haja continuidade do
atendimento veterinário para estes pacientes caninos e felinos!
E redigimos uma solicitação ao presidente deste conselho
pedindo uma ação com relação a um cadastro dos microchips para
a secretaria de meio ambiente do PR, que não foi encaminhada,
pois o Governo do Estado do Paraná lançou em dezembro um
portal estadual para o cadastramento das microchipagens.
Discutimos a respeito da Campanha contra as cirurgias mutilantes,
tendo como objetivo geral que a comunidade compreenda que
este tipo de cirurgia caracteriza maus tratos e que são proibidas

com o intuiuto estético. Reforçar na campanha para q os animais
mutilados não sejam adquiridos e como realizar as denúncias.
Conversamos também a respeito da responsabilidade técnica do
médico veterinário no banho e tosa, agendar uma conversa com
a comissão RT, pedir relatório pelo Sistema?! Quem está fazendo
a averiguação destes relatórios?! Aumentar o critério desta
avaliação?! Quais as consequências?!
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.

