ATA REUNIÃO CONSEHO TEC. OPERACIONAL AVICULTURA - FUNDESA_RS
DATA: 28/02/2018 - LOCAL: SEDE ASGAV/SIPARGS PORTO ALEGRE/RS

Participantes: Flávio Loureiro (PESA/SEAPI/RS), Thais Oltramari Barnasque (MAPA/RS), Guilherme Velten
(FETAG/RS), Flávia B. Fortes (SSA / SFA-RS), José Eduardo do Santos (Asgav/Sipargs).

Coordenação: José Eduardo dos Santos - Vice-Presidente CTO Fundesa Avicultura.
Aos vinte e oito dias do mês de Março do correte, foi realizada Reunião do Conselho Técnico Operacional
Fundesa Avicultura.
Na ocasião foram abordados assuntos definidos na ordem do dia, como segue:
1) Consultoria na Área de Gestão e Processos, visando otimização e readequações dos serviços e
processos dos Programas oficiais de Sanidade, SEAPI e MAPA.
Os membros presentes decidiram avaliar propostas de duas ou três consultorias para posterior definição
e, em seguida encaminhar projeto / orçamento ao FUNDESA.
2) Proposta de aquisição de Máquina de Depopulação avícola. A máquina em discussão serve para
sacrifício em larga escala em caso de enfermidades e alta contaminação.
Os participantes entendem a necessidade de aquisição da máquina, assim como, o próprio setor
produtivo. Dra. Tais apresentou informações referente máquina apresentada em encontro técnico nos
EUA ano passado e passou informações para ASGAV iniciar cotação e pesquisa para futura aquisição do
equipamento. Assim, ficou com ASGAV a incumbência de buscar proposta para aquisição da máquina de
depopulação. Outros trâmites como a manutenção e local de permanência do equipamento serão
tratados no andamento do processo de aquisição.
3) Avaliação Projeto ASGAV para Contratação de Serviços SENAI para auditorias e treinamento do Setor
de postura na área de Legislação para atendimento ao SIF. Os membros do conselho recomendaram
buscar parecer de Inspeção Federal, antes de darem aval. ASGAV informou que SIF já havia reconhecido
importância da parceria com SENAI, mas mesmo assim buscaria formalização de representante do SIF.
4) Missão Chile: ASGAV apresentou assunto referente missão e solicitou reunião prévia para preparação
– MAPA RS / SEAPI. Representantes do serviço oficial informaram que a missão será em Junho/2018 e
que provavelmente farão reunião prévia do CTO e também com o setor. Também foi comentada possível
necessidade de recursos FUNDESA para atendimento de preparação para a missão, aquisição de
materiais e suprimentos, se necessário. Ficou definido que será realizado reunião preparatória no mês
de Maio/2018.
Encerramento: Avaliados e discutidos todos os assuntos propostos na ordem do dia, o V.P. CTO Fundesa
Avicultura colocou a palavra disposição e como não houve mais manifestações deu por encerrada esta
reunião.

José Eduardo do Santos
Diretor Executivo Asgav/Sipargs
Vice-Presidente CTO Avicultura - Fundesa

