
ATA DE REUNIÃO DO DIA 31/10/2018 – PROJETO ESTRATÉGICO SEGURANÇA
ALIMENTAR – INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIAS – PRODUTOS DE ORIGEM

ANIMAL

Aos trinta  e um dias do mês de abril  de dois mil  e dezoito, às quatorze horas e trinta

minutos,  na  Sala  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,

realizou-se  a  segunda  reunião  do  ano  de  2018,  na  qual  compareceram  os  seguintes

órgãos:  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do

Consumidor,  representado  pelo  Procurador  de  Justiça  Ciro  Expedito  Scheraiber  e  a

Promotora  de  Justiça  Ana  Lúcia  Longhi  Peixoto;  Conselho  Regional  de  Engenharia  e

Agronomia  do  Paraná  representado  pelos  senhor  Maurício  Rigo  e  senhora  Cinthya

Schwarz; Secretaria Municipal de Abastecimento de Curitiba representada pelas senhoras

Caroline de Oliveira Mendes Machado e Virgínia Gasparini; Conselho Regional de Medicina

Veterinária  do  Estado  do  Paraná  representada  pelas  médicas  veterinárias  Renata  E.

Freitas de Macedo e Ana L. Menon de Lima; Serviço de Inspeção Municipal de Curitiba

representada  pela  senhora  Fernanda  Nogari;  Ministério  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento – Superintendência do Paraná representado pelo senhor Paulo A. Barcellos

Franco;  Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná representado por seu

presidente Cezar Amin Pasqualin e pelos senhores Renato Luiz Lobo Miró, Demétrio Reva

e Juliana Luisa Brandão; Agência de Defesa Agropecuária do Paraná representada pelas

senhoras  Mariza  Koloda  Hennung  e  Elza  de  Morais;  Secretaria  de  Estado  da  Saúde

representada pelo senhor Paulo Costa Santana, pela senhora Karina Ruaro de Paula e

pelo  senhor  Pedro  Paulo  Pedroso;  Vigilância  Municipal  de  Saúde  representada  pela

senhora  Solange  S.  S.  Betenheuser;  Laboratório  Central  do  Estado  representado  pelo

senhor André S. Dedecke e o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do

Paraná  representado  pelo  seu  Presidente  Péricles  P.  Salazar  e  pelos  senhores  Fábio

Perdigão e Rodnei  Januzzio para discutir  a  seguinte pauta: “Fiscalização no trânsito  e

comércio  de carne clandestina na região metropolitana  e demais locais do estado; Lei

13.680/2018 que “Altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, para dispor sobre o

processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma

artesanal - ações e regulamentação”.  Iniciada a reunião pelo Procurador de Justiça Ciro

Expedito  Scheraiber que cumprimentou os presentes e em relação ao primeiro item da

pauta foi passada a palavra para o Presidente do SINDICARNE, senhor Péricles P. Salazar

que expôs a problemática do comércio irregular de carne que vem ocorrendo na região



metropolitana de Curitiba e o Sindicato pode encaminhar relatório com o local, dia e hora

que estão acontecendo o comércio irregular de produtos de origem animal e em relação a

esse tema concluiu-se que: O Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do

Paraná  por  intermédio  do  seu  presidente  irá  formalizar  a  denúncia  encaminhando  os

documentos para o CAOPCON-OE que recebendo enviará para o Conselho Regional de

Medicina Veterinária que coordenará o grupo formado pelos seguintes órgãos: CRMV/PR;

ADAPAR;  MAPA/PR;  VISA/CTBA;  SMAB  que  apreciará  os  documentos  constantes  da

denúncia objetivando traçar um plano estratégico para atuação dos órgãos integrantes do

Projeto Estratégico Segurança Alimentar – Inspeção e Fiscalização Sanitárias – Produtos

de Origem Animal. Em seguida o Coordenador do CAOPCON-OE passou para o segundo

item da pauta que seria a Lei 13.680/2018 que “alterou a lei nº 1.283, de 18 de dezembro

de 1950, para dispor sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem

animal produzidos de forma artesanal” e tendo em vista a informação da ADAPAR que no

dia 20 de novembro de 2018 irá ocorrer reunião em Brasília no Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento que contará com a presença do Diretor-Presidente da ADAPAR,

Inácio Kroetz e o Gerente do GIPOA, Carlos Henrique Siqueira Amaral, portanto, decidiu-se

pelo  adiamento  da discussão do tema  para  um momento  posterior  a  referida reunião.

Encerrando  a reunião,  o  Procurador  de  Justiça  Ciro  Expedito  Scheraiber  agradeceu a

participação de todos, e, eu, Cila de Fátima Mendes dos Santos, secretariei a presente e a

lista  de presença dos órgãos será anexada à presente ata, que será encaminhada ao

representante de cada entidade, por meio do e-mail lá indicado. 


