
 
ATA REUNIÃO CONSEHO TEC. OPERACIONAL AVICULTURA - FUNDESA_RS 
DATA: 21/02/2018 -  LOCAL: SEDE ASGAV/SIPARGS PORTO ALEGRE/RS 
 
PARTICIPANTES: Mauro Gregory Ferreira (Asgav), Flávio Loureiro (PESA/SEAPI/RS), Thais 
Oltramari Barnasque (MAPA/RS), Guilherme Velten (FETAG/RS), Pitta Pinheiro FARSUL), Samuel 
Metz (AGROSUL), José Eduardo do Santos (Asgav/Sipargs) 
 
CONVIDADOS (2ª PARTE): Professores Enio Giotto e Alencar Machado – Da UFSM-DEPTO DE 
GEOMÁTICA 
 
Abertura: Eduardo Santos - Diretor Executivo Asgav e Vice-Presidente CTO Avicultura-Fundesa, fez 
abertura da reunião dando as boas-vindas a todos e agradecendo as presenças. 
Em seguida o presidente do CTO Avicultura Mauro Gregory também deu as boas-vindas a todos e deu 
início aos assuntos da ordem do dia. 
Sr. Eduardo Santos, VP CTO Avicultura-Fundesa solicitou ao presidente para conduzir a pauta e 
apresentar alguns assuntos da ordem do dia, como segue: 
- ATUALIZAÇÃO MEMBROS DO CONSELHO TÉCNICO OPERACIONAL AVICULTURA FUNDESA: 
Foi repassada a nominata atual de composição deste conselho, onde foram feitas as seguintes 
observações: Na representação da FARSUL, será necessária nova indicação em substituição ao Sr. 
Amilcar Moreira falecido em dezembro de 2017. Sr. Pitta solicitou que fosse enviado e-mail à FARSUL 
solicitando substituto. Permanecem demais nomes e representação da atual nominata.  
- AVALIAÇÃO DAS DEMANDAS DO SETOR AVÍCOLA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E DEFESA 
SANITÁRIA: Eduardo propôs aos presentes uma nova dinâmica de atuação do CTOA-FDSA, 
estabelecendo um cronograma de reuniões e atividades em sinergia com o COESA – Comitê Estadual 
de Sanidade Avícola.  A proposta tem por objetivo viabilizar novos projetos de Desenvolvimento na 
área de sanidade para o setor e uma atuação mais efetiva junto aos gestores dos órgãos oficiais. Dra. 
Tais Barnasque, da SFA MAPA RS e Dr. Flávio Loureiro representantes dos serviços oficiais, foram 
favoráveis a proposta, assim como os demais presentes. Assim, ficou pré-definido um calendário de 
reuniões como segue: 28/03/18 08:30hs – COESA / 10:45hs - CTOA-FDSA _24/05/18 08:30hs - 
COESA / 10:45hs - CTOA-FDSA _26/07/18 08:30hs COESA - 10:45hs - CTOA-FDSA _27/09/2018 
08:30hs - COESA / 10:45hs - CTOA-FDSA _29/11/2018 08:30hs - COESA / 10:45hs - CTOA-FDSA. 
Após definido o cronograma de reuniões CTO Avicultura - Fundesa, as quais serão realizadas no 
mesmo dia das reuniões do COESA RS, ficou acertado que reuniões extraordinárias poderão ser 
realizadas de acordo com necessidades e urgência, previamente avaliadas. 
A emissão de convocações, estrutura, suporte, organização das reuniões do CTO Avicultura - 
Fundesa, bem como, desenvolvimento de comunicação e suporte digital ficaram sob 
responsabilidade da Vice-Presidência atual do CTO Avicultura e Asgav. 
Dra. Tais do MAPA/RS apresentou sugestão do CTO Avicultura para desenvolver projeto para estudo 
de gestão e avaliação dos procedimentos e serviços dos departamentos de sanidade avícola do Estado 
e do MAPA RS, uma forma de otimização, atualização e aprimoramento dos serviços e processos. Esse 
assunto será incluso na pauta da próxima reunião. Dr. Mauro Gregory sugeriu uma ação futura do 
CTO Avicultura - Fundesa junto ao CRMV e o setor de postura comercial.  OUTROS ASSUNTOS: 
Eduardo Santos apresentou assunto em tramitação na SEAPI, onde havia sido consultado por 
dirigentes desta Secretaria e informou que submeteria o assunto ao CTO Avicultura - Fundesa e 
possivelmente ao setor avícola (demais agroindústrias). O assunto referia-se à um pedido da FETAG 
para ampliar tolerância de medidas das telas previstas nas IN’s de Biossegurança para evitar entrada 
de outros pássaros nos aviários. A solicitação da FETAG  indicava uma flexibilização de até  2,8”  



enquanto no entendimento previamente acertado entre SEAPI/ASGAV, em caso de variação da 
medida da tela até 2,6 a 2,7” ,  considerando a estrutura e atendimento dos estabelecimentos nos 
demais requisitos previstos nas normas, esta variação poderia ser aceita nas vistorias. Depois de 
diversas considerações e explicações da necessidade de evitar concessões que viessem a 
comprometer o propósito das IN’s e também resguardando todos aqueles estabelecimentos que 
investiram e atenderam as medidas previstas nas normas, a FETAG reavaliou a situação e concordou 
com o previamente definido referente flexibilização de 2,6” a 2,7”. Guilherme Velten da FETAG, 
solicitou que SEAPI reforçasse esta condição junto as inspetorias. Em seguida, os convidados 
Professores Enio Giotto e Alencar Machado à pedido da Dra. Tais da SFA/RS, fizeram um report do 
andamento do desenvolvimento do sistema de certificação da área de genética de avicultura, que 
atende TCT FUNDESA e UFSM.  As etapas de programação estão em andamento e também as 
adequações definidas em reuniões anteriores. Na parte da atarde os professores terão reunião SFA 
MAPA com Dra. Tais, SEAPI e laboratórios para andamento das etapas estruturais do sistema.  
Encerramento:  Não havendo nada mais a tratar e nem outros assuntos para discussão no momento, 
o presidente do CTO Avicultura deu por encerrada reunião agradecendo a presença de todos. 
 
 
José Eduardo do Santos 
Diretor Executivo Asgav/Sipargs 
Vice-Presidente CTO Avicultura - Fundesa 
 
 

 


