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PAUTA Nº 021/2020 

ORDEM DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 

Centéssima Quinquagéssima Sétima Sessão Ordinária da 

Décima Terceira Legislatura 

 

           MOÇÃO DE APLAUSOS Nº. 002/2020. Súmula: A Câmara 

Municipal de Salgado Filho, por intermédio dos vereadores abaixo assinado, 

com amparo no artigo 110 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

apresenta a presente moção de APLAUSOS aos Profissionais da Secretaria 

da Agricultura, Administração Municipal, e em especial a Veterinária Sra. 

Margarete Battisti Carbonera, que trabalhou junto aos órgãos responsáveis 

pela  concessão do certificado do Sistema Unificado Estadual de Sanidade 

Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/PR, junto a 

Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB e Agência de 

Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – ADAPAR. 

O Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial 

Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, que tem como objetivo a integração 

de forma sistêmica, horizontal e descentralizada dos serviços de inspeção 

municipais e que leva em consideração parâmetros técnicos, métodos de 

controle e autocontroles e boas práticas de fabricação, visando a garantia da 

qualidade, sanidade, inocuidade e identidade dos produtos comercializados 

no estado. 

O SUSAF/PR foi criado em 2013, mas somente em 2020 foi 
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regulamentado. Esse programa é destinado especialmente às agroindústrias 

familiares, artesanal e as Agroindústrias de pequeno porte. A única 

exigência é que a agroindústria esteja registrada no Serviço de Inspeção 

Municipal - SIM para poder ter livre comércio no Estado do Paraná, sendo 

que antes isso só era possível se tivesse o Registro de Produtos - SIP/PR. 

No dia 30 de Setembro de 2020 o município de Salgado Filho-

PR, recebeu o certificado do Selo do Sistema Unificado Estadual de Sanidade 

Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF/PR. 

Enaltecemos que é o segundo município do Sudoeste do Paraná a receber 

este selo. O Qual é fruto de muito trabalho e dedicação dos servidores da 

Secretaria de Agricultura. 

Em reconhecimento ao trabalho desses profissionais, estamos 

solicitando a apreciação pelos nobres edis desta moção, com o objetivo de 

reconhecer e valorizar o trabalho realizado pelos mesmos, pois propiciaram 

essa grande conquista para o nosso município, onde temos a certeza, irá 

beneficiar e proporcionar melhorias na qualidade de vida de nossos 

agricultores familiares que conquistarem o certificado, onde poderão ampliar 

a comercialização de seus produtos para todo o território estadual. 
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