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

Aos dezessete de abril 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, Rita de
Cássia Maria Garcia e Sérvio Túlio Jacinto Reis (online), membros da
Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal, sob a presidência do
primeiro. A reunião teve como pontos de pauta: 1) Abertura dos trabalhos da
Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal; 2) Definição da agenda de
encontros da comissão; 3) Levantamento de demandas sobre temáticas de
discussão em Medicina Veterinária Legal em âmbito estadual e nacional. No
levantamento de demandas foram enumeradas as seguintes questões: manejo
populacional, manejo de abrigos, tanto em questões legais quanto técnicas e
necessidade de cobertura de ART; vaquejada; questões legais sobre sacrifício
de cães portadores de Leishmaniose; fraude em alimentos; saúde do
trabalhador médico veterinário; capacitação de profissionais com ART; 4)
Indicação de novos membros para a comissão. Foram sugeridos os nomes dos
seguintes profissionais: Dr. Sérgio Eko e Dr. Cleverson Freitas. Foi definido que
o convite aos profissionais retromencionados será realizado pelos doutores
Raimundo e Sérvio e, em havendo confirmação, formalizado pela secretaria
executiva do CRMV; 5) Meios de divulgação e publicização da especialidade
Medicina Veterinária Legal por meio da Assessoria de Imprensa do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Paraná. O presidente da comissão, Dr.
Raimundo Tostes sugeriu que fossem elaboradas um conjunto de perguntas e
respostas, no estilo das Frenquently Asked Questions (FAQs) a ser
disponibilizado nos veículos de comunicação social do CRMV-PR, o que foi
aprovado por unanimidade. 6) Assuntos gerais. Foi levantada a importância da
popularização de procedimentos de perícia para a categoria, em especial com
a possibilidade de criação do primeiro IML veterinário do Brasil, em Curitiba,
vinculado à Secretaria de Segurança Pública e a possibilidade de que a

Comissão contribuir para construção do projeto do IML. Também foi destacada
a importância da realização de um censo da categoria de MV e organização de
um cadastro de peritos no estado. Considerada a relevância dos temas foi
definido que estas pautas serão contempladas em reuniões posteriores. Nada
mais havendo a tratar, o Dr. Raimundo Tostes deu por encerrada a reunião, da
qual eu, Rita de Cássia Maria Garcia, lavrei a presente ata que após lida, será
aprovada na próxima reunião.

Raimundo Alberto Tostes

Rita de Cássia Maria Garcia

Sérvio Túlio Jacinto Reis

