PORTARIA ABZ nº: 003, de 24 de maio de 2018.
Constitui Grupo de Trabalho para
proposição de contribuições ao texto da
Instrução Normativa conforme Portaria
MAPA nº: 62, de 10 de maio de 2018.

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ZOOTECNISTAS (ABZ) no uso de suas
atribuições legais e estatutárias:
CONSIDERANDO o que prevê artigo 42º, inciso IV, do estatuto da entidade;
CONSIDERANDO a Portaria MAPA nº: 62, de 10 de maio de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Constituir grupo de trabalho para revisar o texto e fazer sugestões, caso pertinente,
em caráter contributivo, para o aperfeiçoamento da normativa objeto da Portaria MAPA nº: 62, de
10 de maio de 2018, que se encontra sob consulta pública, em nome da Associação Brasileira de
Zootecnistas, respeitando-se os interesses de atuação dos profissionais Zootecnistas, as
prerrogativas e em observância ao estatuto bem como as legislações internas da entidade.
Art. 2º. Nomeia-se os membros do grupo de trabalho ora constituído com os seguintes
Zootecnistas.
Função
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Nome
Maurícia Brandão da Silva
Pedro Veiga Rodrigues Paulino
Natália Bortoleto Athayde Maciel
Letícia Fogarolli Franceschet
Andrea Claudia Parrilla
Renata Helena Branco Arnandes
Priscila Pereira do Nascimento

CPF
313.832.808-35
034.729.026-47
333.378.358-48
339.497.218-27
798.497.921-91
171.760.848-58
974.692.891-00
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Art. 3º. O grupo de trabalho tem 15 dias corridos, contados a partir da data da publicação
desta portaria, para apresentar à ABZ o documento institucional a ser enviado ao MAPA.
Art. 4º. O documento a ser preparado deverá seguir as orientações dispostas abaixo.
“Os critérios para aceitação das sugestões de alteração, inclusão ou exclusão
no texto levarão em conta a relevância e o impacto positivo da contribuição para a
confiabilidade do Serviço de Inspeção Federal.
As sugestões deverão ser encaminhadas prevendo as seguintes informações:
I - contribuinte: responsável pela sugestão, identificado com o nome completo (se
pessoa física) ou razão social (se pessoa jurídica), endereço eletrônico e telefone para
contato;
II - item: identificação do item (Exemplo: art. 1o, § 1o, inciso I, da proposta de
instrução normativa);
III - texto da minuta: citação da parte do texto original a que se refere;
IV - sugestão: texto sugerido com alteração, inclusão ou exclusão;
V - justificativa: embasamento técnico ou legal, devidamente fundamentado, de
modo a subsidiar a discussão.”

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ABZ, Brasília, 24 de maio de 2018.

Zootecnista Marinaldo Divino Ribeiro
Presidente da ABZ
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Contatos dos membros do grupo
Nome
Maurícia Brandão da Silva
Pedro Veiga Rodrigues Paulino
Natália Bortoleto Athayde Maciel
Letícia Fogarolli Franceschet
Andrea Claudia Parrilla
Renata Helena Branco Arnandes
Priscila Pereira do Nascimento

E-mail
maubrandaos@gmail.com
pedro_veiga@cargill.com
nataliaathayde@yahoo.com.br
leticiafogarolli@hotmail.com
andreacparrilla@gmail.com
renata@iz.sp.gov.br
prizootec@gmail.com

Fone
(62) 9.9994-3659
(62) 9. 8169-9835
(61) 9.9313-1131
(65) 9.9929-2795
(61) 9.9942-4114
(19) 3476-0901
(62) 9.9800-7072

SEPS, 709/908. Bloco D, salas 01/06 (Prédio FAPE-DF). Brasília – DF. CEP: 70.390-089.
www.abz.org.br e abz@abz.org.br

