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ATA Nº. 007/2016 - Reunião Ordinária aos (22) dia do mês de agosto de Dois mil e1

dezesseis, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a2

Avenida Valdir Masutti, nº 34N nesta cidade, realizou-se reunião ordinária convocada3

pelo Presidente senhor Vanio Luis Brandalise. Depois de constatado quórum iniciou-se4

a reunião às 15h00min conforme a pauta: Item 1 - Leitura e aprovação da Ata da5

Reunião Ordinária n.º 006/2016, foi lida, aprovada e assinada. Item 2 – Informações6

sobre cursos profissionalizantes, os cursos profissionalizantes não têm como ser7

pedido para esse ano, mas já foram pactuados para o ano de 2017. Item 03 –8

Apresentação dos cursos ofertados pactuados para 2017, o conselheiro Ricardo9

apresentou os cursos que foram ofertados e pactuados para o ano de 2017, que foram:10

relacionamento interpessoal, mês de fevereiro, beneficiamento de hambúrguer, março,11

agente em saúde animal, abril, corte e desossa de frango, maio, mutirão rural, junho,12

cine SENAR, julho, operador de maquinas agrícolas, julho, macramê de toalhas de13

mão, setembro, pintura em tecido, outubro. Na sequencia o Presidente salientou que14

precisa ser pedido mais alguns cursos como: curso em piscicultura, avicultura de carte15

e postura e mais um curso de agente de saúde animal. A representante do Sindicato16

Rural Tassiany informou que pode ser pedido mais esses cursos avulsos para o ano17

de 2017. Item 04 – Informes, nos informes a Senhora Dominga pediu para o Senhor18

Ademir falar como está o andamento do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. O19

senhor Ademir explanou que o SIM já tinha Lei e Decreto só faltava o técnico para20

poder funcionar, logo foi contratado o Veterinário Giancarlo Rieger para desenvolver as21

atividades do Sistema de Inspeção Sanitária – SIM dos produtos de origem animal,22

como animais destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus23

derivados, ovos e seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos das abelhas e24

seus derivados, em todo o território do Município. Está trabalhando para que se25

estabeleça uma condição de boas práticas de fabricação, o Supermercado Nova26

Aurora pediu o SIM com a inspeção número 3, para fabricação de produtos já se27

adequou e está fabricando e vendendo os produtos. O Edmilson já está com o projeto28

pronto para montar um abatedouro de pequenos animais que seria frango, coelho,29

ovelhas que pode abater dentro do Município, mas está com um impasse que não tem30

a legislação de zoneamento de divisão dos lotes na área industrial para serem31

vendidos, mas já está sendo trabalhado para ser regularizado. O Serviço de Inspeção32

Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM são um conjunto de normas33

regulamentos e serviços diretamente vinculados à inspeção dos produtos de origem34

animal e tem como objetivo garantir a qualidade higiênico – sanitária dos alimentos35

como carnes, pescados, ovos, leite e derivados inspecionados que devem ter sua36
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qualidade garantida desde a origem e por objetivo buscar a segurança alimentar,37

reduzindo os índices de infecções alimentares e até mesmo os custos com internação38

na rede pública de atendimento à saúde. O Veterinário Giancarlo está habilitado a39

acompanhar todo o processo dentro das agroindústrias, inspecionando o recebimento,40

o processamento e o armazenamento da matéria-prima e produtos. Também foi41

contratada a Engenheira Florestal Mozara Cristyna Loch, responsável técnica para o42

serviço de ações e licenciamento ambiental e saneamento básico ajudando na43

viabilização e instalação da água para os pequenos produtores para que os mesmos44

comessem a produzir e se auto sustentar. Os produtores do assentamento Boa45

Esperança já estão com (4) quatro hectares de banana plantadas de alta produtividade46

onde toda a produção pode ser vendida para o mesmo fornecedor das mudas. Os47

Serviços de Inspeção criados ao longo dos anos modificados para atender as48

adequações de mercado e progresso na área de inspeção, hoje se apresentam em49

três diferentes autarquias, sendo: Serviço de Inspeção Federal - SIF que faz a50

fiscalização em todo território nacional e liberação de produtos para exportação;51

Serviço de Inspeção Sanitária Estadual – SISE que atua em todo estado52

inspecionando alimentos que só poderão ser consumidos dentro dos limites do53

mesmo; Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal – SIM que atua54

no âmbito municipal inspecionando alimentos que só poderão ser comercializados55

dentro do município em que atua, a meta importante deste serviço é a redução da56

produção e comércio de produtos de origem animal clandestinos, os quais podem57

trazer a disseminação de doenças para o Município. Como está sendo inspecionados58

produtos derivados do leite, quem não fizer o exame de brucelose nas vacas não vai59

poder vender o produto. Está sendo organizado, o barracão para funcionamento da60

feira industrial que foi pintado e murado e logo será realidade no Município. Nada mais61

a discutir, o Presidente coloca a palavra livre, que, no entanto, sem mais62

manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Lúcia Capeletti, Secretariei a63

reunião e lavrei a presente ata, que contém 03 (três) páginas com 77 (setenta e sete)64

linhas e 01 (um) anexo: 1- Lista de Presença da reunião assinada pelos membros65

participantes. Ata que vai assinada por mim Secretária Executiva e pelo Presidente66

Senhor Vanio Luis Brandalise e segue para assinatura dos demais membros presentes67

na reunião.68

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)69

Vanio Luis Brandalise (Presidente)70

Dominga Cassol Comiran (Gestora)71

Ricardo Wastowski Pires72
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Maristela de Freitas73

Lindovania de Souza Coelho74

Tassiany dos Santos Gonçalves75

Ademir Rostirolla (Convidado)76

Campos de Júlio – Mato Grosso, 22 de agosto de 2016.77


