
 

 

 

REUNIÃO COM SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA  

 

Na tarde dia 21 de março, na Secretaria da Agricultura em Florianópolis, 

reuniram-se o Secretário Adjunto Sr. Athos de Almeida Lopes Filho, a Diretora 

da Defesa Agropecuária da CIDASC Dra. Priscila Maia Belleza Maciel, Médica 

Veterinária da Secretaria do Estado e da Agricultura Dra. Mara Rúbia Romeu 

Pinto, Médica Veterinária da Secretaria do Estado e da Agricultura Dra. Daniela 

Carneiro do Carmo, Auxiliar Administrativo da Secretaria do Estado da 

Agricultura Sra. Leila Maria Warmiling, Médico Veterinário da Secretaria do 

Estado da Agricultura Dr. Diogo Ramoa Ramos juntamente com o Sr. Ciro 

Harger – Presidente do MTG/SC e os Médicos Veterinários Drs. Miguel Manuel 

Luiz Alves e João Savio Poltronieri, responsáveis pelo Departamento Sanitário 

do MTG/SC, para debater assuntos pertinentes a questões sanitárias do 

Estado de Santa Catarina. 

Na oportunidade o MTG/SC solicitou alguns esclarecimentos e algumas 

informações acerca do Mormo, frisando que os Estados do Rio Grande do Sul 

e do Paraná não exigem mais este exame para liberação do GTA, enquanto 

em Santa Catarina, as pendências judiciais e alguns focos (devidamente 

controlados), existentes, atrapalham o andamento das tratativas para findarmos 

essa questão e assim conseguirmos eliminar esta burocracia junto aos órgãos 

responsáveis. É de comum acordo, a união do esforço em conjunto destes 

órgãos para que estes focos sejam eliminados de vez, voltando assim a 

equilibrar a economia que envolve as realizações de eventos tradicionalistas. 

O MTG/SC está na busca constante da solução para esta questão, uma 

vez que, a extinção destes focos trará muitos benefícios aos tradicionalistas e 

enfatizará a transparência que o MTG/SC busca junto aos órgãos competentes 

e associados. 



 

 

Foi acordado o compartilhamento de informações entre a Secretaria do 

Estado da Agricultura, o MTG/SC e a CIDASC no que tange o calendário de 

eventos, questões sanitárias, cursos para os Patrões promotores de 

rodeios/eventos e para médicos veterinários (ART’s para eventos). Esse 

esforço em conjunto tem o intuito de elaborar um curso que abranja  esses 

requisitos e qualifique ainda mais os promotores de eventos e os parceiros na 

realização de rodeios. 

Agradecemos imensamente a Secretaria do Estado da Agricultura na 

qualidade do Secretário Sr. Airton Spies e do Secretário Adjunto Sr. Athos 

Filho, em conjunto com os técnicos da CIDASC, pela receptividade e pela 

excelente reunião realizada na tarde do dia 21/03. 

 

 

 

 


