Ata II Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Bem-estar Animal do CRMV-PR
Ao décimo quarto dia do mês de junho 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 II Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Bem-estar Animal
(CEBEA/CRMV-PR), iniciada às 9h pelas médicas veterinárias Carla Forte Maiolino Molento e
Larissa Helena Ersching Rüncos, e contou com a presença da zootecnista Suelen Martins da
Silva, e da convidada membro do COMUPA a médica veterinária Gisele Sprea e médica
veterinária Marúcia de Andrade Cruz, com ausências de Vivien Midori Morikawa, Maria Eloá
de Souza Rigolin e Leonardo Napoli justificadas.
Foram abordados os seguintes temas, na seguinte ordem:
Assuntos gerais, informações transmitidas pela Leandra:
• O número de reuniões de 2 a 4: como alternativa para manter nossa proposta,
pensamos em fazer as demais reuniões de maneira mais autônoma, a UFPR pode
sediar. Os custos talvez possam ser mitigados pela participação por Skype para quem
não é de Curitiba.
• Prazo de no máximo 15 dias para circular a memória da reunião, que deve ser
encaminhada ao presidente
Pauta estabelecida na reunião anterior:
• Raiva: há obrigatoriade de vacinação e há obrigatoriedade de registro? Poderia haver
uma obrigatoriedade conjunta?
o Gisele traz a questão da obrigatoriedade da vacina anti-rábica. De acordo com
a SESA não há mais obrigatoriedade para cães e gatos, nem como manejo de
foco. SP tem uma lei municipal que exige a vacinação. No PR os municípios de
Fco Beltrão e Campo Mourão têm leis municipais que exigem a vacinação. Em
Curitiba, na Lei 13.914/2011, de Comércio, Art. 9o., para animais
comercializados é obrigatório o comprovante das vacinações anti-rábica e
espécie-específica. SEAB emite GTA para animais comercializados e atestado
para animais de estimação; para emissão destes documentos é exigida a
carteira de vacinação. Para feiras e eventos de aglomeração de animais
(adoção, venda) tem uma lei estadual que exige a vacinação anti-rábica e
espécie-específica.
• Cadastro Nacional Microchipagem:
o Austrália, Reino Unido, Irlanda, Itália, Holanda, Nova Zelândia e Estados Unidos
exigem “licença” para ter um animal. Durante a aquisição da licença, tem que
ter registro dos animais e vacinação anti-rábica nesses países e na maioria dos
estados dos EUA.
o Talvez vincular àquelas situações em que a lei estadual já exige vacinação,
como comércio e feiras. Comentando sobre custos, foi levantada como
possibilidade número um que sejam arcados pelo tutor, em animais pré-venda
o tutor é o criador. Importante trabalhar contra o comércio ilegal – campanha
o Ação: campanha educativa para a sociedade sobre a importância de
microchipar os animais
o Verificar Cadastro Estadual e tentar organizar um para o Paraná. Investigar os
sistemas de Cadastro nos municípios paranaenses que já mantém este serviço.

•
•

Gisele pode verificar a possibilidade de apoio da SESA e Carla vai verificar a
possibilidade de apoio da SEMA durante reunião CEDA. Perguntas: o município
faz cadastro da identificação individual de cães e gatos? Se sim, qual o Sistema
utilizado?
RT/eutanásia
Estratégias de bem-estar animal

Demanda recebida por email, em 14 de maio:
• Inclusão de seção específica no Manual RT-PR em sua próxima revisão para
Estabelecimentos de Ensino voltados a práticas em Medicina Veterinária e Zootecnia,
similar ao que já existe no Manual RT de SP.
• Deliberação CEBEA:

Pauta sugerida durante a reunião de hoje:
•
•
•

Questões de bem-estar animal em frigoríficos municipais e estaduais. Seria possível
planejar um treinamento para o Estado? Parceria com SEAB, ADAPAR, FAEP.
Aproveitar a publicação da nova IN de abate humanitário para fazer uma discussão
sobre a necessidade de respeitar as boas práticas em frigorígicos
Certificação de clínicas veterinárias

Proposta de seminário sobre bem-estar no abate de bovinos e suínos, duração de 4 h, + aves
4 h, evento em parceria com CRMV, Universidade, voltados para profissionais e alunos, com
convocação dos RTs do Estado.

Pré-pauta:
• Ação para bem-estar de abatedouros: Suelen sugere solicitar a lista de RTs de
abatedouros estaduais e municipais
Confirmação de datas para as próximas reuniões:
21/08/2018 e 06/12/2018 serão às proximas reuniões no CRMV PR, as demais datas ficam
confirmadas para reuniões presenciais na UFPR.
Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrada a reunião e a presente ata foi
descrita por Carla Forte Maiolino Molento, com a finalidade de documentar nosso
encontro e os trabalhos dos membros desta comissão.

