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CRMV-PR – Comissão de Tecnologia e Inspeção de P.O.A.

2

Memória da reunião realizada em 12/09/2018, na sede do CRMV-PR em Guarapuava, PR.

3

A abertura da reunião foi feita às 18h30min pela presidente da CTIPOA, Dra. Ana Lúcia Menon

4

de Lima e com a presença dos membros Roseli Célia Hilberath Hoppen, João Carlos Koehler,
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Paulo Augusto Barcellos Franco e Luciano dos Santos Bersot. Participaram também José Maria
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dos Santos Filho (Presidente da Comissão de Alimentos do CFMV), Leonardo Nápoli (Secretário
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geral do CRMVPR), Ricardo Moreira Calil (Presidente da Comissão de Alimentos do Estado de

8

SP), Jessica Kayamori (Membro da Comissão de Saúde Única do CRMVPR), Kate Buzi (Prof. de
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Inspeção de POA, UNICENTRO), Polyanna Hyczy Kaminski (mestranda em Ciências Veterinárias
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da UNICENTRO), Cesar Tadeu de Jesus (Secretaria de Agricultura do Município de Cascavel,
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Camila Demarco (RT de frigorífico de suínos). A presidente agradeceu a presença de todos dando

12

início a pauta proposta: 1. Apresentação dos participantes: cada um fez uma breve exposição
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de suas atividades profissionais. 2. Planejamento e diretrizes da Comissão Nacional de

14

Tecnologia e Higiene Alimentar do CFMV; 3. Interfaces entre comissões, 4. Como alinhar e

15

integrar os trabalhos das comissões regionais: José Filho fez uma apresentação ampla

16

abordando simultaneamente os pontos de pauta citados com o objetivo de mostrar as
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expectativas da Comissão Nacional de Tecnologia e Higiene de Alimentos (CONTHA), a saber:
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fortalecer parcerias com as comissões de alimentos existentes, estimular a criação de novas

19

comissões de alimentos, elaborar, em conjunto com as comissões regionais, em programa de

20

trabalho unificado com a finalidade para fortalecer, projetar, reconhecer (principalmente da

21

sociedade) e compensar. Foram apresentadas as estratégias e objetivos em trabalhar temas da
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área de alimentos através da (a) educação continuada (especialmente responsáveis técnicos).
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Foi colocado a importância da criação de uma identidade nacional das comissões de alimentos.
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(b) estabelecer uma rede de parceiros no âmbito profissional e nos setores públicos e privados

25

com os objetivos de estimular, apoiar e fortalecer a atuação do profissional, por exemplo
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ministério público e VISAS. As expectativas são de que as ações possam valorizar o profissional

27

até 2021. Após ampla discussão entre os participantes, foi sugerido que se realize uma reunião
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com todas as comissões de alimentos com objetivos de que se possam criar demandas de

29

trabalho em comum e em âmbito nacional. Houve uma sensibilidade e entendimento de que
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exista, atualmente, um baixo reconhecimento da sociedade sobre a importância do MV em suas

31

especialidades, em particular na área de alimentos e que se faz urgente uma mudança neste

32

tocante. Nada mais a ser tratado, a Presidente da Comissão de Tecnologia e Inspeção de

33

Produtos de Origem Animal do CRMV-PR agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a

34

reunião às 20h30min, da qual eu, Luciano dos Santos Bersot, lavrei a presente Ata que será

35

assinada por todos os presentes.

