ATA REUNIÃO CONSELHO TÉC. OPERACIONAL AVICULTURA – FUNDESA/RS
DATA: 11/07/2018 - LOCAL: SEDE ASGAV/SIPARGS - PORTO ALEGRE/RS
PARTICIPANTES: Thais Oltramari Barnasque (MAPA/RS), Flávia B. Fortes (SSA / SFA-RS), Julia Vignolo Silva
(Seapi-RS), José Eduardo do Santos (Asgav/Sipargs), Mauro Gregory (Asgav), Carlos de Leon (BRF), Luiz Pitta
Pinheiro (Farsul).
CONVIDADOS (2ªparte): Dra. Marita - Laborat. Porto Belo e Dra. Silvia de Carli - ULBRA.
Abertura:
Eduardo Santos, Diretor Executivo ASGAV e Vice-Presidente do Conselho Tec. Operacional Fundesa
Avicultura, fez a abertura da reunião dando as boas vindas e agradecendo as presenças dos membros do
conselho.
Em seguida o Sr. Mauro Gregory - Presidente do CTO Avic. Fundesa também agradeceu a presença de todos
e deu início aos trabalhos conforme ordem do dia e pauta pré-estabelecida.
- Consultoria e Gestão para Programas Oficias de Sanidade Avicola: Conforme encaminhamento em reunião
anterior do CTOA, estava prevista para esta reunião apresentação de proposta de consultoria para avaliação
dos sistemas de serviços e procedimentos dos programas de sanidade avícola oficiais. Eduardo (ASGAV)
informou que avaliou diversas consultorias e fez contato com FUNDATEC onde existe uma consultoria
especializada para inovação, desburocratização, diagnóstico e analise de processos em Serviços Públicos.
Infelizmente por motivo de agenda representantes da FUNDATEC não puderam estar presentes, mas
encaminharão proposta e poderão apresentar em próxima oportunidade. No entanto, a Dra. Flavia
(PESA/SEAPI) solicitou que este assunto fosse abordado no início do próximo ano pois está assumindo agora
a coordenação do Programa Estadual de Sanidade Avicola e ainda estão com muita demanda devido ao
prazo dos processos de registros de granjas avícolas. Dra. Tais Barnasque (SFA/RS) disse ser de extrema
importância esta consultoria e que não poderíamos abrir mão, pois é de extrema importância atualizar e
otimizar os procedimentos atuais. Mauro Gregory (presidente do CTOA) sugeriu a retomada do assunto no
início do próximo ano, mas a avaliação da proposta poderia ser ainda este ano. Eduardo (ASGAV) informou
que receberá proposta da FUNDATEC e encaminhará aos membros do CTOA.
- Auditoria Chile: Dra. Tais (SFA) falou do adiamento da missão, mas que em agosto do corrente,
precisamente dia 20, a missão do Chile deverá vir ao RS e se houver necessidade de suporte do FUNDESA
em alguns procedimentos como logística de deslocamento e suprimentos, será encaminhado pedido ao
fundo. Eduardo (ASGAV) informou que conversou com presidente do FUNDESA e o mesmo se colocou a
disposição para o que for necessário, dentro das possibilidades do FUNDESA.
- Projeto Aquisição Máquina de Depopulação Avícola: Conforme tratado em reuniões anteriores do CTOA,
ficou a cargo da ASGAV providenciar orçamento junto aos fornecedores americanos para possível aquisição
da máquina de depopulação para uso em caso de necessidade de sacrifício de animais em larga escala.
Eduardo (ASGAV) informou que por indicação da Dra. Tais que participou de treinamento nos EUA sobre
emergência sanitária, contatou os fornecedores americanos e recebeu proposta orçamentária. A aquisição
do referido equipamento deverá ter um custo de aproximadamente U$ 156,192,00 algo em torno de
R$609.000,00 com base num valor médio do dólar de R$3,90. Os membros do CTOA avaliaram a proposta
orçamentária e como a máquina é essencial para agilizar com eficácia sacrifício sanitário em larga escala, em
caso de necessidade, foi aprovado o encaminhamento de projeto ao Conselho Deliberativo do FUNDESA
para aquisição do referido equipamento. A ASGAV encaminhará projeto com as especificações, contato do
fornecedor e indicação de empresa para importação. O CTO deverá deliberar junto com o COESA RS, assim

que aprovada a aquisição do equipamento, os procedimentos de localização onde o equipamento ficará
armazenado, treinamento e sistema de logística de deslocamento.
- Programa Biosseguridade na Avicultura: Eduardo (ASGAV) informou aos membros do CTOA que o
FUNDESA aprovou aporte de recursos para o Programa de TV Biosseguridade na Avicultura, onde serão
apresentados dois aviários modelos um de frango de corte e outro de postura, os quais apresentarão os
procedimentos essenciais de biosseguridade e registro das granjas avícolas. O programa também contará
com depoimentos e esclarecimentos de dirigentes do setor avícola regional e nacional e dos órgãos oficiais,
Secretaria da Agricultura RS e SFA RS e MAPA /DF. Também foi informado que após as exibições na TV e
Web a ASGAV e FUNDESA irão disponibilizar todo material áudio/vídeo editados para distribuição à todas as
empresas avícolas e produtores.
Os Membros do CTOA elogiaram a iniciativa deste projeto da ASGAV e disseram que este material será
muito útil para todos produtores e técnicos avícolas.
- Participação de Servidores do GESA/SEAPI no evento: 2018 PSA Latin América Scientific Conference - Em
Novembro - Campinas/SP:
A Dra. Flavia Coordenadora do PESA apresentou o assunto aos membros do CTOA, os quais foram de acordo
com a participação dos técnicos no referido evento, apenas solicitaram que fossem indicados somente o
pessoal necessário das respectivas áreas. Dra. Flávia deverá encaminhar projeto via diretoria da SEAPI,
seguindo procedimentos estabelecidos entre FUNDESA e SEAPI.
Outros assuntos:
- Projeto Evento sobre Salmonella:
Nesta etapa da reunião participaram as Dras. Marita do Laboratório Porto Belo e membro do comitê de
sanidade avícola da ASGAV e a Dra. Silvia de Carli da área de veterinária da ULBRA, ambas, mais Dr. Mauro
Gregory foram convidados por ASGAV para organizarem encontro Avícola no RS sobre Salmonella, um tema
que vem impactando fortemente a avicultura brasileira. Inicialmente foram apresentadas algumas
sugestões de programação e em seguida representantes da SFA MAPA e da Seapi/RS, sugeriam algumas
adaptações e nomes de palestrantes. Em comum acordo, os organizadores receberam as sugestões e
deverão readequar a programação e submeter novamente ao CTOA. O evento está previsto para 1ª
quinzena de outubro do corrente em Porto Alegre e o projeto de apoio ao mesmo será encaminhado ao
FUNDESA.
Assim, após a avaliação e discussão de todos os temas previstos na ordem do dia o presidente do CTOA
colocou a palavra a disposição dos presentes e como ninguém mais quis se pronunciar, deu por encerrada
esta reunião.
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