
 

 

Ata Reunião do Conselho Técnico Operacional Fundesa Avicultura 
Data: 18/05/2017 - Local: Sede Asgav/Sipargs Porto Alegre/RS 

 
Participantes: José Eduardo dos Santos – ASGAV/SIPARGS / Samuel Metz – Agrosul / Flávia Bornancini 

Borges Fortes – SEAPI / Flávio Chassot Loureiro – SEAPI / Carlos de Leon – BRF / Neusa Carolina – 

FETAG / Enio Giotto – UFSM / Luiz Fernando Sangoi – UFSM / Luiz Pitta Pinheiro – FARSUL / Taís 

Oltramari Barnasque – MAPA/RS. 

Coordenação: Mauro Gregory Ferreira e José Eduardo dos Santos 

Convidados: Professores Luis Fernando Sangoi e Enio Giotto - UFSM 

Anexos: Lista de Presença, fotos da reunião, minuta regulamento indenização frango de corte. 

Aos dezoito dias do mês de maio do corrente ano, foi realizada a reunião do CTO- Fundesa Avicultura. 
Na ordem do dia os seguintes assuntos: 

- Avaliação conjunta com UFSM – Módulo de monitoria de material genético para certificação de granjas; 

- Avaliação check list biossegurança – Termo Cooperação FDSA-UFSM; 

- Outros assuntos. 

 
Inicialmente o presidente do CTO Mauro Gregory Ferreira, deu as boas vindas aos participantes e deu 
início aos trabalhos. 

 
1) Avaliação da Proposta de Desenvolvimento Sistema de Certificação de Granjas, sistema a ser 

desenvolvido por UFSM. Na ocasião, por ter sido proposta encaminhada via ASGAV o Diretor 

Executivo José Eduardo dos Santos fez uma rápida explanação dos motivos da solicitação e em seguida 

iniciaram-se as discussões. 

A representante da SSA-SFA MAPA/RS Dra. Taís Oltramari Barnasque, detalhou alguns pontos de 

estrutura do referido sistema e a necessidade de evolução para garantir maior agilidade. Em seguida, 

no sentido de ilustrar na prática os desdobramentos e operacionalidade do sistema o Médico 

Veterinário da BRF Carlos de Leon, fez uma explanação das etapas operacionais necessárias para o 

desenvolvimento do sistema. Ficou acertado que a Dra. Taís enviará informações adicionais para 

desenvolvimento do Sistema. Professor Enio Giotto - UFSM, disse ser possível o desenvolvimento e que 

irão ver junto a Universidade como inserir no Termo de Cooperação vigente com FUNDESA. 

2) Check list/Questionário de Biosseguridade na Avicultura TCT UFSM/FUNDESA. Ao abordar o 

referido assunto, o Diretor Executivo da ASGAV/SIPARGS, informou que devido ao andamento do TCT 

FUNDESA/UFSM, havia uma certa preocupação com atraso no Setor de Avicultura e por tal motivo foi 

realizada reunião com Presidente do Fundesa Rogério Kerber, Chefe da Divisão de Defesa Sanitária 

Animal - Marcelo Goocks e José Eduardo dos Santos Diretor Executivo da ASGAV, tendo como objetivo 

disponibilizar apoio para agilização das informações necessárias. O Dr. Flávio Chassot Loureiro do 

PESA - SEAPI, informou que o questionário já estava desenvolvido e que encaminharia no mesmo dia 

da reunião do CTO para UFSM, informando que alguns detalhes técnicos poderão ser adicionados 

futuramente e que seria de extrema importância a integração das informações com o P.E.S.A e SDA. 

3)Outros Assuntos: José Eduardo dos Santos Diretor Executivo da ASGAV/SIPARGS informou que o 

evento com FETAG(sindicatos) será realizado junto com FAMURS em Julho, com propósito de difusão e 

reforço das medidas de Biossegurança e prevenção contra Influenza Aviária. Assim que definida 



 

data e local será divulgada a programação. O executivo também comentou que o setor produtivo irá 

propor readequação das contribuições ao FUNDESA e também reiterou a importância de revisão do 

regulamento de indenização Fundesa para Frango de Corte e a necessidade urgente de 

desenvolvimento do regulamento para indenização da postura(ovos). Dra. Flávia Borges do P.E.S.A. 

SEAPI, solicitou à FETAG trabalhar junto aos produtores e sindicatos da necessidade de atendimento as 

medidas de biosseguridade e que estavam surgindo movimentos para novas discussões sobre as IN’s, 

situação já debatida num passado recente. Neste mesmo tópico a Dra. Taís do MAPA/RS e Dr. Flávio da 

SEAPI, pediram para o setor Agroindustrial e FETAG verificarem junto a coordenação nacional, a 

reedição das IN’s com flexibilizações concedidas pela Diretoria e Coordenação Nacional, definidas em 

audiência Pública em Brasília em 2016 e na Assembleia Legislativa, juntamente com Dr. Guilherme 

Marques e Bruno Pessamilio. A Dra. Taís – MAPA/SR solicitou reforço e atenção sobre a recente circular 

do MAPA que trata sobre destino de ovos férteis para indústria de processamento e proibição de venda 

no mercado de consumo. Solicitou a ASGAV ampla divulgação junto aos RT’S e Incubatórios. Asgav 

estará divulgando. 

A palavra foi colocada a disposição e como não houve mais nada a tratar o Presidente do CTO deu por 

encerrada a referida reunião. 

 
José Eduardo dos Santos 
Diretor Executivo ASGAV/SIPARGS 
Vice Presidente C.T.O Fundesa Avicultura 


