1

CRMV-PR – Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal (CTIPOA).

2

Ata da reunião realizada em 29/03/2019, na sede do CRMV-PR em Curitiba, PR.

3

A abertura da reunião foi feita às 9h00min pela presidente da CTIPOA, Dra. Ana Lúcia Menon de

4

Lima e com a presença dos membros Roseli Célia Hilberath Hoppen, João Carlos Koehler, Elza de

5

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

6

que foi apresentada como novo membro da Comissão, nomeada conforme Portaria

7

61/2018/GE-CRMV-PR. A partir de deste momento, foi dado início a pauta do dia. (1) Resposta

8

da CTIPOA em relação a análise da Lei 19.559 de 17/07/18 que dispõe sobre a produção e a

9

comercialização dos queijos artesanais no Estado do Paraná: A CTIPOA fez leitura e realizou

10

discussões da referida lei bem como dos pareceres elaborados pelo SINDIVET e do ASSTEC-

11

CRMV-PR. Após ampla discussão, a comissão elaborou um parecer que foi aprovado por

12

unanimidade. O parecer segue anexado à presente Ata. (2) apresentação de representante do

13

SINDVET-PR: a médica veterinária, Juliana Luisa Brandão, consultora técnica do SINDVET,

14

realizou uma apresentação sobre questões relativas às condições de inspeção sanitária de

15

municípios do estado do PR. A ideia apresentada está relacionada à elaboração de uma cartilha

16

unificada para padronização de processos de realização de inspeção nos municípios

17

entendendo-se que há uma disparidade entre eles. Foi apresentada a proposta da realização do

18

“Encontro de representantes do SIM no Estado do Paraná” tendo sido solicitado o apoio da

19

CTIPOA-CRMVPR para a realização do referido evento. A CTIPOA concordou com a importância

20

do evento e fez o devido encaminhamento para que o SINDVET-PR possa realizar as solicitações

21

financeiras pleiteadas. (3) Criação e formatação de evento anual da CTIPOA: ficou definida a

22

realização de um evento no tema “Produtos de origem animal: mercados emergentes, desafios

23

do desenvolvimento social e segurança do consumidor” a ser realizado no dia 27 de setembro

24

de 2019. O evento será realizado na PUCPR, de acordo com a disponibilidade. O evento será

25

formatado com conferências a serem ministradas por representes da EMATER, ADAPAR, MAPA,

26

SESA e Ministério Público. A partir deste ponto ficou definido que nas próximas duas semanas o

27

texto inicial sobre o evento será elaborado para apresentação à Presidência do CRMV-PR. (4)

28

Receber a representante da Comissão de Saúde Única do CRMVPR para explanar sobre o

29

evento “World Food Safety Day”: a Médica Veterinária Jéssica Kayamori Lopes apresentou a

30

proposta para realizar ações voltadas à segurança alimentar, a ser realizado no dia 07 de junho

31

de 2019. A ideia é que as várias ações possam fomentar a questão da segurança dos alimentos

32

e solicitou o apoio da CTIPOA para fomentar a divulgação deste importante dia de

33

conscientização com ênfase da importância da Medicina Veterinária e Zootecnia no contexto da

34

Segurança dos Alimento. (5) Foi deliberado sobre a substituição e inclusão de novos membros

35

na comissão: substituição da médica veterinária Karina Ruaro que pediu desligamento em

36

virtude da dificuldade de participação por motivos particulares, a mesma sugeriu outra médica

37

veterinária como representante da SESA. Deliberado também sobre a inclusão do profissional

38

que é RT e solicitou a participação na CTIPOA. Ambas aceitas. Ficou decidido que a próxima

39

reunião presencial será realizada em 31 de maio, sexta-feira. Nada mais a ser tratado, a

40

Presidente da Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal do CRMV-PR

41

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 16h50min, da qual eu, Luciano

42

dos Santos Bersot, lavrei a presente Ata que será assinada por todos os presentes.

43

DESTACAMOS OS SEGUINTES ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS POR PARTE DO CRMV-PR-

44

1-Enviar resposta ao CAOPCON; 2-viabilizar o evento proposto pelo SINDIVET; 3- dar

45

conhecimento à plenária para deliberação sobre o evento proposto pela comissão. Se o tema,

46

data e local estão adequados. Tema “Produtos de origem animal: mercados emergentes,

47

desafios do desenvolvimento social e segurança do consumidor” a ser realizado no dia

48

27/09/19 no auditório da PUC-PR; 4- divulgação e apoio ao “World Food Safety Day”; 5-

49

Encaminhar ao presidente para fazer portaria de nomeação dos novos membros na CTIPOA;

50

6- dar apoio à próxima reunião da comissão em 31/05/19.

