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CRMV-PR – Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem

2

Animal (CTIPOA).

3

Ata da reunião realizada em 19/08/2019, na sede do CRMV-PR em Curitiba, PR.

4

A abertura da reunião foi feita às 9h15min pela presidente da CTIPOA, Dra. Ana

5

Lúcia Menon de Lima, e com a presença dos membros Elza de Morais, Luciano

6

dos Santos Bersot, Paulo Augusto Barcellos Franco, Renata Ernlund de Macedo

7

e Roseli Célia Hilberath Hoppen. A partir deste momento, foi dado início a pauta

8

do dia. (1) Finalização das tratativas para o evento anual que está no

9

planejamento estratégico da CTIPOA – Workshop “Produtos de Origem

10

Animal: mercados emergentes, desafios do desenvolvimento social e

11

segurança do consumidor. Os membros da Comissão discutiram sobre as

12

demandas necessárias para a realização do evento, incluindo questões relativas

13

ao cerimonial de abertura, convites para autoridades que farão parte da mesa de

14

abertura (Presidente do CRMV-PR – Rodrigo Távora Mira, Presidente da

15

CTIPOA/CRMV-PR – Ana Lucia Menon, Presidente do SINDIVET – Cesar Amin

16

Pasqualin, Chefe do 8ª SIPOA/MAPA – Luciana Prado Pires, Diretor presidente

17

da ADAPAR – Otamir Cesar Martins, Reitor da PUCPR – Waldemiro Gremski,

18

Secretário da Agricultura do Estado do Paraná – Norberto Anacleto Ortigara,

19

Secretário do Estado da Saúde do Paraná, Ministério Público do Paraná – Ciro

20

Scheraiber, dentre outros tópicos de importância, elaborados na forma de check-

21

list de atividades Após amplo debate as demandas serão repassadas para a

22

presidência do CRMV-PR. (2) Análise da Minuta do Manual de RT,

23

desenvolvida pela Comissão Nacional de Responsabilidade Técnica – os

24

membros da comissão fizeram ampla discussão sobre o referido manual,

25

especialmente do item “3.1 “estabelecimentos de alimentos de origem animal”

26

utilizando-se também como referencial as Leis 5.517 e 5.550 de 1968 que

27

dispõem sobre o exercício das profissões de médicos veterinários e

28

zootecnistas, respectivamente, além do Decreto 9.013 de 29/03/2017 que dispõe

29

sobre o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem

30

animal e das diretrizes curriculares dos cursos de graduação em medicina

31

veterinária e zootecnia. Após discussão o CTIPOA elaborou parecer que segue

32

anexo à presenta ata. Nada mais a ser tratado a reunião foi encerrada às

33

16h05min e eu, Luciano dos Santos Bersot, lavrei a presente ata que será

34

aprovada por todos

35

DESTACAMOS OS SEGUINTES ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS POR

36

PARTE DO CRMV-PR

37

1- Check-list do evento:
Atividade

Responsável

Minicurrículo e foto dos palestrantes (3 a 5 linhas)

Ana

Plataforma de inscrição on line pelo site do CRMV

Diogo e Taina (CRMV)

Design e arte da página do evento com a programação, fotos dos palestrantes,
mini- currículo
Divulgação do evento (mala direta, mídias sociais – Facebook, Instagram)
Crachá (palestrantes, membros da comissão)

Diogo (CRMV)

Banner do evento (banner mesa, entrada, ornamentação)

Diogo e Tainá e
Alessandra(CRMV)
Membros da CTIPOA ou
CRMV
Alessandra (CRMV)

Cerimonial
Coffee break
Impressão da lista de presença de inscritos
Gravação do evento
Postar link da gravação do evento no site do CRMV (após evento)
Kit brinde inscrito (caneta, bloco)
Custo de passagem e hotel para palestrante Paulo Tadatoshi Hiroki Custo de estacionamento para palestrantes e membros da comissão
Envio de Convites para membros da mesa de abertura

Alessandra (CRMV)
Alessandra (CRMV)

Observação/
material
necessário

Crachá
adesivo
evento

com
do

Mesa?, toalha?,
comida, bebida

Alessandra (CRMV)
Diogo e Tainá (CRMV)
Diogo e Tainá (CRMV)
CRMV
CRMV
Renata (verificar na PUCPR a
possibilidade)
Ana, CRMV
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2- convocar os membros da comissão para reunião no dia 26 de setembro
de 2019, 14 horas.

