PAUTA
XXIII Reunião Ordinária da
Comissão Nacional de Animais Selvagens - CNAS/CFMV
Brasília-DF, 09/04/2018
I - ABERTURA DOS TRABALHOS (13h30 – 09/04/2018)
II – ORDEM DO DIA:
2.1.
2.2.

Cerimônia de Posse da CNAS/CFMV (às 9h);
Apresentar os trabalhos realizados pela CNAS/CFMV triênio
2015/2017 (Drs. Débora e Isaac); Dr. Isaac e Dra. Debora apresentaram
aos novos membros da CNAS os assuntos discutidos pela Comissão
anterior: entre eles foi citado 1) a criação das Comissões Regionais de
Animais Selvagens. Dr. Isaac esclareceu que quando iniciou a comissão,
somente haviam 05 (cinco) Comissões Regionais no Sistema
CFMV/CRMV e após com o trabalho da Comissão resultou na criação de
mais Comissões Regionais, totalizando 11 (onze). Dra. 2) Reuniões da
Comissão: Dra. Débora informou que foram realizadas 04 reuniões anuais,
com assuntos sugeridos pela própria comissão, as demandas do Fale
Conosco e da própria Presidência; 3) Processo Administrativo nº
3175/2016 quanto a firmar parcerias com a ABRAVAS, SBZ, RENCTAS,
IBAMA e SZB- este processo retornou para a CNAS reavaliar a pedido da
Dra. Erivânia. 4) Proposta de realização dos Seminários Norte e Nordeste
nos estados de Pará e Pernambuco, com o intuito de abordar as realidades
centrais de cada região; 5) proposta de realização da Campanha Nacional
contra o Tráfico de Animais – o projeto está concluído, mas foi abortado
pela Gestão anterior; 6) Cursos EAD na Área de Animais Selvagens – a
comissão elaborou a primeira versão que foi disponibilizado no Banco de
Conhecimento – SERES e no final de 2017, houve a proposta de elaborar

uma segunda versão do curso, contemplando também a área de Zootecnia;
7) Fóruns das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens – foi
informado que o I Fórum trabalhou o tema “Responsabilidade Técnica” e
o II a “Fauna Invasora” – falou-se sobre os planos de ação dos dois fóruns
e a necessidade de acompanhar as ações junto aos Regionais; 8) Reuniões
Externas – reuniões no CONAMA; com o IBAMA – foi informado sobre a
necessidade de regulamentar os transportes para animais – Dra. Débora
esclareceu que somente tem legislação especifica para o transporte aéreo
que é o manual do IATA. Esclareceu quanto ao problema com a transporte
de animais domésticos, quanto aos caçadores que viajam com esses animais
sem a devida regulamentação. Ainda foi informado sobre a necessidade de
se reunir com os órgãos regulamentadores do transporte de animais para
definir as ações. Reunião com a Polícia Federal e Policia Rodoviária
Federal; 9) Projeto de Lei sobre a Caça – Dra. Débora informou que a
CNAS fez uma avaliação do projeto. Explicou que nas entrelinhas, o
projeto propõe liberar a caça de forma indevida. Falou sobre a necessidade
de rever a proposta do projeto e que seja reavaliado pela nova comissão.10)
Banner sobre o Tráfico de Animais – informou que o CFMV tem um banner
“gigante” sobre o Tráfico, a sugestão é que este banner seja divulgado - a
proposta é elaborar uma parceria com a Infraero;
2.3.

Processo nº 3175/2016 - Firmar parcerias com a ABRAVAS, SBZ,
RENCTAS, IBAMA e SZB; a comissão definiu que este processo será
reavaliado na próxima reunião, tendo em vista que a Comissão pretende
revisar os Acordos de Cooperação Técnica, bem como elaborar novos
acordos contemplando as Instituições: Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Infraero e ICMBio;

2.4.

Alinhamento de divulgação das ações com a ASCOM;

2.5.

Confirmação de presença com os assuntos da pré-pauta para a
próxima Reunião. A comissão definiu a próxima reunião para os dias 28
e 29 de junho de 2018. Quanto a segunda reunião, a comissão definiu os

dias 01 e 02 de outubro de 2018, na cidade de São José dos Campos – SP,
durante o congresso da Abravas, tendo em vista que a CNAS pretende
estreitar parceria com a Associação, conforme termo de colaboração
constante do processo 3175/2016 que retornou à Comissão para análise e
posterior aprovação superior da Diretoria do CFMV. Ainda, a CNAS
pretende se reunir com os dirigentes da Associação com o objetivo de
verificar se a Associação tem interesse de solicitar ao Conselho Federal de
Medicina Veterinária – CFMV, a habilitação para concessão de título de
especialista na Área de Animais Selvagens para médicos veterinários e
zootecnistas. Assuntos para a pauta: 1) elaborar minuta de oficio para envio
aos Regionais quanto a criação de parcerias com Detran Estaduais e DER
2) Processo nº 3175/2016 - Firmar parcerias com a ABRAVAS, SBZ,
RENCTAS, IBAMA e SZB;
2.6.
III – O QUE OCORRER
Dra. Erivânia conversou com os membros da CNAS e informou que neste ano não
haverá nenhum evento. Esclareceu que a comissão deverá elaborar um
planejamento das atividades para o triênio e que serão realizadas mais 02 (duas)
reuniões, neste ano. Caso haja necessidade de uma reunião extraordinária deverá
ser a pauta devidamente fundamentada para avaliação superior. A Assessora
Técnica informou sobre a importância da apresentação do Mini Curriculum dos
membros para o envio das demandas que chegam no do CFMV de acordo com a
especialidade de cada um.
Falou sobre a programação sobre demanda
IV - ENCERRAMENTO

