ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEDICINA VETERINÁRIA
LEGAL DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
PARANÁ.

Aos três de setembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na Delegacia Regional
do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, sito à Rua
Fernandes de Barros, número seiscentos e oitenta e cinco, na cidade de
Curitiba, Paraná, os médicos veterinários Raimundo Alberto Tostes, Cleverson
Freitas, Janaína Hammershmidt, Rita de Cássia Maria Garcia e Sérvio Túlio
Jacinto Reis, membros da Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal,
sob a presidência do primeiro, com ausência justificada do médico veterinário
Sérgio Eko. A reunião teve como pontos de pauta: 1) Informes. O Dr. Sérvio
comunicou que o Conselho Federal de Medicina Veterinária criou a Comissão
Nacional de Medicina Veterinária Legal no último dia treze de agosto próximo
passado com a emissão da Portaria número 94/2018, destacando a
importância de que isto se reveste para a especialidade. 2) Organização do
Seminário Sobre Maus Tratos a Animais, demanda do Ministério Público e
Polícia Civil do Paraná. Dr. Raimundo destacou que o evento resulta de
tratativas envolvendo o Ministério Público do Estado do Paraná por meio da
Promotoria do Meio Ambiente, Escola Superior de Polícia do Paraná e Instituto
de Criminalística do Paraná; o Dr. Sérvio acrescentou que os organizadores o
convidaram a sugerir uma programação técnico-científica centrada em quatro
palestras de quarenta minutos de duração cada e cujo público serão policiais
civis e militares, fiscais, médicos veterinários e voluntários de entidades não
governamentais; também cita que os organizadores do evento pretendem
realizá-lo no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, onde
cabem 900 pessoas; contudo, ainda está pendente a liberação de recursos
para a locação deste auditório; Dr. Cleverson colocou o auditório da
Superintendência do Ministério da Agricultura no Paraná à disposição para
receber o evento, contudo com capacidade para cento e oitenta pessoas; Dra.
Rita e Dr. Raimundo sugeriram que seja consultada a Universidade Federal do
Paraná com vistas à cessão do Teatro da Reitoria que tem capacidade para
700 pessoas; em relação à programação técnico-científica, após ampla

discussão, foram definidos os seguintes eixos temáticos: a) atuação do
trabalho de atenção a maus tratos em rede, b) estudo de casos e relatos de
experiências em atendimentos a maus tratos, c) reconhecimento de lesões, d)
protocolo de bem estar animal para reconhecimento de maus tratos; também
foi definido que esta Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal definirá
até o dia cinco de setembro próximo os detalhes desta programação tentativa.
3) Planejamento dos trabalhos de avaliação das resoluções do CFMV do
ponto de vista médico veterinário legal. O Dr. Raimundo comentou que há
resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária que devem ser
apreciadas por esta Comissão a fim de recomendar à plenária do CRMV-PR
que sejam encaminhadas possíveis sugestões de alteração e/ou reformulação;
a Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal estipulou o prazo de um
ano contado a partir do dia dois de setembro de 2018 para este trabalho de
estudos e revisão; a Dra. Rita comentou que está em processo de consulta às
unidades que compõem o sistema CFMV/CRMVs uma minuta de resolução do
CFMV que “define e caracteriza crueldade e maus-tratos contra animais
vertebrados, dispõe sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas e
dá outras providências”; Dr. Raimundo comentou que esta minuta não foi
encaminhada a esta Comissão e que, caso ela tenha sido encaminhada à
Comissão Estadual de Bem Estar Animal do CRMV-PR que seja proposta uma
reunião conjunta das comissões para tratar dos termos da minuta que, na
opinião de todos os presentes, é altamente impactante para a tipificação de
maus tratos e do próprio exercício da peritagem; Dr. Sérvio se prontificou a
contatar a Comissão de Bem Estar Animal do CRMV-PR para esta consulta. 4)
Divulgação da MVL como especialidade nos veículos de comunicação do
CRMV-PR. Dr. Raimundo comentou que na primeira reunião da Comissão
Estadual de Medicina Veterinária Legal foi deliberado pela realização de um
conjunto de perguntas e respostas, no estilo das Frenquently Asked Questions
(FAQs) a ser disponibilizado nos veículos de comunicação social do CRMV-PR;
após discussão foi definido que as FAQs serão compostas mediante trabalho
colaborativo desta Comissão no Google Drive e em seguida encaminhadas à
Assessoria de Comunicação do CRMV-PR. 5) Encaminhamento do
levantamento de demandas da CMVL. Foi rememorado que na reunião
anterior da Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal foram levantadas

temáticas pertinentes à especialidade; reiterou-se a importância de uma
agenda temática da especialidade e, aproveitando a ora empossada Comissão
Federal de Medicina Veterinária Legal, foi sugerido que o Dr. Sérvio apresente
à retro mencionada Comissão um encontro nacional das Comissões Estaduais
de Medicina Veterinária Legal já implementadas nas unidades do Sistema
CRMVs. 6) Levantamento do estado da arte do ensino da MVL na
graduação no estado do Paraná. Foi discutida a necessidade de um
diagnóstico do atual ensino da Medicina Veterinária Legal como especialidade
nos diversos cursos de graduação em Medicina Veterinária oferecidos no
Estado do Paraná; Dr. Sérvio informou que há uma pesquisa realizada em
2014 e que poderia ser o subsídio para uma atualização destes dados. Foi
encaminhado que a Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal
implementará como projeto futuro a atualização desta pesquisa como base
para um diagnóstico preciso. 6) Assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o
Dr. Raimundo Tostes deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janaína
Hammerschimdt, lavrei a presente ata que após lida, será aprovada na próxima
reunião.
Curitiba, 18 de dezembro de 2018.
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