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ATA

ATA DA REUNIÃO DO COORDENADOR DAS COMISSÕES, ASSCOM E PRESIDENTES DAS COMISSÕES DO
CRMV-PR,
REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, POR MEIO DE AMBIENTE VIRTUAL
Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 09h30min, o Dr. Paulo de Araújo Guerra (Coordenador
das Comissões Técnicas) e Thainá Laureano (Assessora de Comunicação) participam de reunião com os
Presidentes de Comissões Técnicas do CRMV-PR por meio de ambiente remoto, pelo aplicativo Google Meet, na
sala criada do CRMV-PR. Presentes os Presidentes de Comissões Técnicas: Cláudia Turra Pimpão (Comissão
Estadual de Saúde Única), Valéria Natascha Teixeira (Comissão Estadual de Animais Selvagens), Dra. Nilva Maria
Freres Mascarenhas (Presidente da Comissão Estadual de Educação da Medicina Veterinária).
A reunião foi assessorada pela funcionária Leandra Kiill, Assistente Administrativa, que registrou o conteúdo da ata.
O Dr. Paulo Guerra passa a palavra à Assessora de Comunicação Thainá para explanação. Thainá comenta que
esta reunião foi agendada com o intuito de informar aos Presidentes das Comissões como está a Assessoria de
Comunicação e como podem ajudar e primeiramente apresenta a equipe da ASSCOM. Em seguida informa sobre as
mídias sociais que o CRMV-PR dispõe: Website, Instagram, Facebook e Youtube. Na sequência apresenta proposta
para 2021 de divulgação de temas ligados as profissões de Medicina Veterinária ou Zootecnia ou ligados às
Comissões, com o intuito de que as pessoas compartilhem as informações em sua rede, alcançando a sociedade.
Cita alguns exemplos simples do que pode ser feito pelas Comissões e solicita aos Presidentes que enviem ideias
de temas importantes e relevantes para que a ASSCOM possa produzir material para mídia. Thainá também informa
aos presentes que o CRMV-PR possui um Boletim Informativo online mensal, o qual é enviado via e-mail aos
profissionais inscritos. Solicita aos Presidentes que envie materiais/informações das Comissões para esse boletim,
pois trata-se de um espaço em que as Comissões podem utilizar para publicação de informações que vão agregar
aos profissionais. Thainá também comunica que o CRMV-PR pode produzir Guias e Manuais (digital), a exemplo do
que foi produzido em relação a Leishmaniose (impresso). Thainá informa ainda sobre a possibilidade do CRMV-PR
realizar eventos online (Webinar ou Palestras), citando como exemplos os já produzidos pela CESU. Em seguida
apresenta o que o CRMV-PR precisa das Comissões para organização desses eventos: Definições quanto a
participantes, formato, data e horário, programação, moderação/apresentação, controle de perguntas e informa que
mediante essas informações o CRMV-PR produzirá a arte e divulgação, controlará as inscrições, organizará a
transmissão, interações no Chat, envio de certificados e disponibilizará os vídeos no Youtube. Thainá ressalta que
quando não houver perguntas por parte dos participantes do evento seria bom a Comissão organizadora do evento
realizar os questionamentos. As Dras. Valéria e Nilva solicitam à Thainá que disponibilize os modelos apresentados
durante a reunião para que possam tratar junto às suas Comissões. Thainá disponibilizará os modelos solicitados em
PDF, por meio da Coordenadora do Gabinete e se disponibiliza a participar ou apresentar o material da reunião de
hoje durante as reuniões das Comissões. O Dr. Paulo Guerra e as Presidentes das Comissões parabenizam a
apresentação e agradecem a Assessora de Comunicação. Nada mais havendo a ser discutido, encerrou-se a
presente reunião às 10h07min, sendo lavrada a presente Ata e assinada por todos os presentes.
Documento assinado eletronicamente por Nilva Maria Freres Mascarenhas, CRMV-PR Nº 02275,
Vice-Presidenta, em 25/02/2021, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Paulo de Araujo Guerra - VP01925, Usuário Externo,
em 25/02/2021, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA NATASCHA TEIXEIRA, Usuário Externo,
em 25/02/2021, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Thainá Laureano Mizerkowski, Assessor de
Comunicação, em 25/02/2021, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA TURRA PIMPAO, Usuário Externo, em
25/02/2021, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site Link Validação informando o código verificador 0523093 e o
código CRC B07BD030.
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