
ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA (CCCXIII) SESSÃO PLENÁRIA 1 
ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2 
REALIZADA NO DIA 4 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 3 
-RJ............................................................................................................................................ 4 
.................................................................................................................................................. 5 
.................................................................................................................................................. 6 
No dia quatro de junho de dois mil e dezoito, nos termos do art. 33 da Resolução CFMV nº 7 
856, de 30 de março de 2007, reuniram-se na Sede do Conselho Regional de Medicina 8 

Veterinária do Estado do Rio de Janeiro – CRMV-RJ, na cidade do Rio de Janeiro – RJ os 9 
membros do Plenário para a realização da Tricentésima Décima Terceira (CCCXIII) 10 
Sessão Plenária Ordinária do CFMV, convocada pelo Presidente do CFMV, Méd. Vet. 11 
Francisco Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, mediante o Memorando Circular nº 12 
00021/2018/CFMV-TS. A Sessão foi presidida pelo Presidente, Méd. Vet. Francisco 13 

Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, com a presença do Vice-Presidente, Méd. Vet. 14 
Luiz Carlos Barboza Tavares, CRMV-ES n° 0308 e do Secretário-Geral, Méd. Vet. 15 
Nivaldo da Silva, CRMV-MG nº 0747 e com a presença dos(as) Conselheiros(as) Federais 16 
Efetivos(as) Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº 3562, Méd. Vet. João Alves 17 

do Nascimento Júnior, CRMV-PE nº 1571, Zoot. Wendell José de Lima Melo, CRMV-PB 18 
nº 252/Z, Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto, CRMV-MG nº 2902 e Méd. Vet. José 19 
Arthur de Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667 e dos(as) Conselheiros(as) Federais 20 
Suplentes Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira, CRMV-GO nº 0524, Zoot. Fábio Holder 21 

de Morais Holanda Cavalcanti, CRMV-AM nº 41/Z, Zoot. Paula Gomes Rodrigues, 22 
CRMV-SE nº 047/Z, Méd. Vet. Nestor Werner, CRMV-PR nº 0390 e Méd. Vet. Irineu 23 
Machado Benevides Filho, CRMV-RJ nº 1757. I-ABERTURA DOS TRABALHOS. De 24 
acordo com o art. 36, da Resolução CFMV nº 856/2007, verificado o quorum, o Presidente 25 

do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida declarou aberta a CCCXIII Sessão 26 
Plenária Ordinária do CFMV, fazendo as saudações iniciais, rogando a Deus que ilumine 27 
todos(as) os(as) Conselheiros(as) Federais na condução, apreciação e julgamentos dos 28 
assuntos que serão tratados, e que a decisão proferida seja a mais certa e coerente possível. 29 

Ato seguinte, o Presidente registrou a ausência do Tesoureiro Méd. Vet. Helio Blume, 30 
CRMV-DF nº 1551, justificando que solicitou a ele que permanecesse em Brasília para que 31 
o CFMV não ficasse sem uma representação, visto que estão ocorrendo alguns problemas 32 
internos. Registrou ainda, a ausência justificada do Conselheiro Efetivo, Méd. Vet. 33 
Francisco Atualpa Soares Júnior, CRMV-CE nº 1780, bem como do Conselheiro Suplente, 34 

Méd. Vet. Antonio Guilherme Machado de Castro, CRMV-SP nº 3257. Em seguida, 35 
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nomeou o Conselheiro Méd. Vet. Nestor Werner em substituição ao Conselheiro Atualpa. 1 
Na sequência, o Presidente consignou a presença do Presidente do CRMV-RJ, Méd. Vet. 2 

Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda, CRMV-RJ nº 2773, passando a ele a palavra. 3 
No uso da palavra, o Presidente do CRMV-RJ, Dr. Rômulo exprimiu sobre a honra e a 4 
satisfação de receber o Conselho Federal de Medicina Veterinária para realizar uma Sessão 5 
Plenária Ordinária no CRMV-RJ, agradecendo a presença de todos. II-LEITURA E 6 

DISCUSSÃO DA ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA (CCCXII) 7 
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CFMV. Com a palavra, o Secretário-Geral, 8 
Méd. Vet. Nivaldo da Silva informou que a Ata da tricentésima décima segunda Sessão 9 
Plenária Ordinária do CFMV foi enviada a todos para avaliação e correção, mediante o 10 
Memorando Circular nº 00023/2018/CFMV-TS. Salientou que não ocorreu alteração de 11 

conteúdo. Colocada em discussão, não houve quem quisesse discutir ou retificar a Ata. 12 
Submetida à votação, a Ata da CCCXII Sessão Plenária Ordinária do CFMV foi aprovada, 13 
por unanimidade. III-COMUNICAÇÕES EM GERAL. 3.1.–Da Presidência. No uso da 14 
palavra, o Presidente cumprimentou a todos e comunicou sobre Atos e Reuniões da 15 

Presidência, desde a última Sessão Plenária Ordinária do CFMV até a presente. Iniciando 16 
pelas Portarias editadas pela Presidência do CFMV: “55/18: Instituído Grupo de Trabalho 17 
para elaborar e desenvolver o Tema de Medicina Veterinária de Rebanho; 56/18: Nomeia 18 
Lourdes do Carmo Braga assessora da Presidência (Controladora); 57/18: Nomeia 19 

Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco assessor administrativo (Diretor do Departamento de 20 
Informática); 58/18: Altera composição da Comissão Nacional de Educação de Medicina 21 
Veterinária (saída, a pedido, de 2 membros: Luiz Carlos Vulcano, CRMV-SP, e Marina 22 
Zimmermann, CRMV-DF); 59/18: Altera composição da Comissão Nacional de 23 

Estabelecimentos Veterinários (saída, a pedido, de 1 membro: César Olímpio de Oliveira 24 
Neto – CRMV-BA); 60/18: Exoneração de Aline Pinheiro (comissionada) e 61/18: 25 
Destituição de Cyrlston Valentino da Chefia de Gabinete da Presidência e retorno ao 26 
Departamento Jurídico”. O Presidente relatou o motivo da demissão da Dra. Aline, bem 27 
como expôs os motivos de ter destituído o Dr. Valentino. “(...)”. Referente às vacâncias, 28 

ele esclareceu que o CFMV fará novas contratações. Prosseguindo, mencionou os Ofícios 29 
circulares emitidos pela Presidência do CFMV: 24/18: “Convite aos CRMVs para Câmara 30 
Nacional de Presidentes; 25/18: Solicitação de dados aos CRMVs relacionados a 31 
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processos ético-profissionais (demanda da CONEL); 26/18: Solicitação de dados aos 1 
CRMVs relacionados a procedimentos para clínicas veterinárias (demanda da Comissão 2 

Nacional de Estabelecimentos) e 27/18: Comunicação aos CRMVs de alterações no Siscad 3 
(certidões negativas de débitos). Demanda do CRMV-MT atendida pelo Departamento de 4 
Informática.”. Ato contínuo, o Presidente, falou dos Ofícios emitidos pela Presidência do 5 
CFMV: “619/18: Pedido ao CRMV-RJ para receber a Dra. Mitika, membro da 6 
Conel/CFMV para conversar sobre processos éticos; 620/18: Comunicação ao Colégio 7 

Brasileiro de Anestesiologia Veterinária do deferimento de apoio ao Congresso Brasileiro 8 
de Anestesiologia Veterinária, conforme decisão proferida na última Plenária. Nesse 9 
ofício informa sobre algumas condições a serem realizadas pelo Colégio para atendimento 10 
ao pleito; 624/18: envio ao CRMV-SP de denúncia formulada pelo CRMV-MG acerca de 11 

empresa sediada em Araras que oferece serviço online de consulta veterinária; 635/18: 12 
pedido ao MEC de regulamentação do prazo para expedição de diplomas (agilização); 13 
636/18: resposta ao CRMV-AM sobre proposta de regulamentação de Turmas Recursais 14 
(está sob análise da Conel / CFMV); 644/18: resposta a CRMV-PR sobre autonomia do 15 

Regional para definir os nomes das estruturas administrativas do CRMV; 648/18: envio ao 16 
MEC de manifestação da CNEMV/CFMV sobre proliferação dos cursos de medicina 17 

veterinária, onde solicita suspensão de autorização e reconhecimento de cursos, o 18 

credenciamento de IES e, inclusive, o impedimento de criação de cursos de Medicina 19 

Veterinária; 651/18: pedido ao CRMV-RJ a adoção de providências relacionadas a 20 
Hospital Popular Veterinário. Sobre essa questão, o Presidente mencionou o 21 
descontentamento de colegas médicos veterinários que não estão conseguindo arrumar 22 
emprego. Disse que solicitará ao Departamento de comunicação para fazer um manifesto 23 

com o posicionamento desses colegas, pois na rede social, o assunto está tomando um 24 
caminho bastante desagradável para o Conselho. Falou que é um assunto sério, visto que 25 
vem atingindo o lado emocional desses profissionais e que estão merecendo um 26 
acolhimento a nível nacional tanto dos Conselhos como das Associações a exemplo da 27 

Anclivepa; 652/18: envio ao Ministério Público do Trabalho de manifestação favorável à 28 
celebração de Termo de Cooperação relacionado a ações conjuntas em estágio 29 
profissional (CFMV e CRMVs possibilidade de proporcionar estágio aos médicos 30 
veterinários); 653/18: orientações ao Colégio Brasileiro de Nutrição Animal acerca de 31 
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habilitação para concessão de título de especialista (credenciamento); 656/18: envio à 1 
Deputada de Josi Nunes de proposta de regulamentação do prazo de mandatos para os 2 

Conselhos (possibilidade de mandato de 4 anos, com uma reeleição, solicitando audiência 3 
para discutir o assunto). Proposta relacionada ao PL 9854/2013; 658/18: envio ao 4 
CRMV-MA de denúncia apresentada pela Anclivepa - MA; 665/18: solicitada ao CRMV-5 
DF a adoção de providências relacionadas a tráfico de entorpecentes, em Brasília, por 6 
médicos veterinários (que ocasionou até prisão); 666/18: comunicada ao CRMV-MG 7 

sobre visita do Departamento de Informática para conhecer a ART eletrônica; 687/18: 8 
Solicitação de dados à Anclivepa-Brasil relacionados a procedimentos para clínicas 9 
veterinárias (demanda da Comissão Nacional de Estabelecimentos); 692/18: resposta ao 10 
CRMV-RJ sobre apoio ao Congresso da Anclivepa (não reconhecido, conforme discussão 11 

em Sessão anterior); 700/18: resposta ao CRMV-GO de não conhecimento de pedido de 12 
apoio financeiro para participação em evento internacional; 708/18: pedido à Anclivepa-13 
Brasil de manifestação sobre a Faculdade da Anclivepa-SP e Hospitais Públicos da 14 
Anclivepa-SP. Em seguida, o Presidente solicitou ao Conselheiro Wanderson (que é vice-15 

presidente da Anclivepa Brasil) que se pronunciasse a respeito dessa ação da Anclivepa-16 
SP, pois estão atuando no Distrito Federal com Hospital Público. Questionou se a 17 
Anclivepa Brasil está apoiando e se não, o que tem feito para corrigir. No uso da palavra, o 18 
Conselheiro Wanderson informou que a Anclivepa Brasil não tem apoiado a Anclivepa 19 

São Paulo, pois ela deixou de atender ao propósito e a finalidade da Associação. Disse que 20 
se trata de uma ação política, informou que além do Hospital no Distrito Federal, irão criar 21 
uma filial da Faculdade Anclivepa de São Paulo em Brasília. Disse ainda, que estão 22 
criando hospitais também na Bahia e em Pernambuco. Informou que a Anclivepa não 23 

possui uma ação legal para impedir o uso da marca. Solicitou o apoio do CFMV para que 24 
solicite à Anclivepa São Paulo que encerre essa questão. Com a palavra, o Presidente 25 
esclareceu que essa Associação se caracteriza como Anclivepa, toda documentação que a 26 
Lei exige, eles apresentam, inclusive obtiveram a autorização do MEC e que os professores 27 
que dão aula, estão legais perante o Conselho, estão dentro da Lei. Ao final, o Presidente 28 

disse que ela está usando o nome Anclivepa, assim no seu entendimento, a própria 29 
Anclivepa Brasil deveria se posicionar, tomar providências sobre as atitudes que a 30 
Anclivepa São Paulo vem tomando e até o cassar nome. Após, realizar uma nova eleição 31 
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para que volte a ter uma representação legal em São Paulo, pois se a entidade de classe 1 
criada para proteger os clínicos vem agindo de forma contrária, deve ser encerrada. Os 2 

Conselheiros Irineu e Pitombo concordaram com o que foi dito pelo Presidente. Com a 3 
palavra, o Secretário-Geral falou que ao CFMV compete fiscalizar e mais que isso é 4 
extrapolar as competências deste Conselho Federal; 709/18: envio ao Mapa manifestação 5 
de apoio a demanda da Asfagro sobre aquicultura e 710/18: resposta ao CRMV-BA sobre 6 
FGTS para comissionados”. Ato contínuo, o Presidente mencionou as reuniões em que 7 

participou: Em 11/5/2018 - Reunião com o Vice-Presidente do Conselho Federal de 8 
Administração (em conjunto com o Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume e com o 9 
Administrador Carlos Henrique Mendes da Rocha, empregado do CFMV), com o objetivo 10 
de conhecer o Fundo de Apoio Financeiro, utilizado nesse Conselho; em 15/5/2018, - 11 

Reunião com Méd. Vet. Glória Boff, sobre ações desenvolvidas no FCFAS (Conselhinho). 12 
Ações estas, contra a implantação dos cursos de Méd. Vet. em EAD)” – O Presidente 13 
esclareceu que ocorrerá uma audiência com um Deputado Federal, agora no próximo dia 5 14 
e que a Dra. Glória estará representando o CFMV. Disse que todos os 14 Conselhos da 15 

Área de Saúde são contra o ensino à distância (semipresencial). E, em 16/5/2018 - Reunião 16 
com a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários- ABHV. (Méd. Vet. João Buck, 17 
Presidente da Associação de Hospitais Veterinários)” – O Presidente informou que esse 18 
Presidente propôs a realização de auditoria nos hospitais veterinários e aqueles que 19 

obedecerem os critérios da Lei nº 5.517/68, o CFMV emitiria um selo de qualidade. E, que 20 
esse selo teria ampla divulgação à Sociedade como um todo (Clínicas, hospitais e 21 
Consultórios) Informou que a Comissão Nacional de estabelecimentos irá analisar essa 22 
proposta. Na sequência, o Presidente informou sobre sua participação em Congressos e ou 23 

Eventos: De 20/5/18 a 25/5/18, esteve na 86º Assembleia Geral da OIE em Paris- França, 24 
onde foi declarado o Brasil Livre da Febre Aftosa com vacinação” – Informou que o 25 
CFMV estava com cinco representantes, conforme aprovação em Sessão Plenária do 26 
CFMV e também na Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. 27 
Mencionou que a Dra. Monique Eloit, Diretora Geral da OIE, apresentou um balanço da 28 

Gestão do atual Presidente, que em breve estará deixando o cargo. Informou que na 29 
programação houve uma separação entre animais terrestres e animais aquáticos. Falou do 30 
jantar oferecido, e que a carne utilizada foi do Brasil. Disse que no evento deveria ter uns 31 
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70 brasileiros. Falou que foram todos muito bem recebidos e que realmente foi um marco. 1 
Mencionou que o programa realizado pelo Dr. Guilherme foi muito bem apresentado 2 

internacionalmente. Salientou que será importante que o CFMV participe do evento da 3 
OIE todos os anos e que o evento conta com a participação de 182 países. Relatou que 4 
tiveram a oportunidade de conhecerem Presidentes de Entidades do Brasil inteiro ligadas 5 
ao agronegócio. Prosseguindo, o Presidente informou que conheceu o Presidente 6 
Associação Mundial de Veterinária, o Dr. Johnson Chiang e que o convidou para participar 7 

da comemoração dos 50 anos do Sistema CFMV/CRMVs. E, que ele ficou de aguardar o 8 
nosso convite oficial para estar presente no evento. Informou que também convidou a Dra. 9 
Dominique. Disse que os convites serão oficializados e que se der tudo certo, em 23 de 10 
outubro próximo o CFMV terá a presença dessas duas pessoas tão importantes para a 11 

Categoria. Informou que o Conselheiro Atualpa e o Conselheiro Guilherme em próxima 12 
Sessão poderão se manifestar a respeito desse evento, que foi excepcional. E, que os 13 
Presidentes dos Regionais, Dr. André, e Dr. Laurício, poderão se manifestar a respeito 14 
durante a II Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Em 15 

continuidade, comunicou que em 31/5/18, participou da Abertura do ZOOMAPI, em 16 
Teresina-PI” - Disse que foi um encontro Regional, agregando Piauí, Sergipe e Maranhão 17 
e que foi significativo. Informou que o Conselheiro Wendell proferiu uma palestra, dentro 18 
da linha do CFMV. Na sequência, mencionou a reforma da Sede do CRMV-PI, 19 

parabenizando o Presidente do Regional, Dr. José Welington que fez uma homenagem a 20 
cinco colegas já falecidos, dando o nome deles a determinados ambientes do Regional. Ao 21 
final, o Presidente esclareceu que alguns dos documentos expedidos pela Presidência do 22 
CFMV foram assinados pelo Vice-Presidente do CFMV no período em que esteve nessa 23 

viagem internacional. 3.2.–Da Vice-Presidência. Com a palavra, o Vice-Presidente 24 
cumprimentou a todos, agradeceu ao Presidente do Regional pela acolhida e comunicou 25 
que no período de 21 a 25/5/2018 esteve em exercício da Presidência do CFMV em virtude 26 
da viagem internacional do Presidente à Paris. Na sequência, mencionou os Ofícios 27 
circulares assinados por ele: “26 – para obtenção junto aos CRMVs de dados e documentos 28 

para elaboração de Manual de procedimentos para clínicas veterinárias (demanda da 29 
CNEV) e 27 - envio aos CRMVs de comunicado acerca da emissão de CND (ambos 30 
citados anteriormente pelo Presidente)”. Continuando, falou também dos ofícios emitidos: 31 
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Considerando a solicitação feito pelo TCU acerca de informações quanto aos descontos 1 
feitos nos rendimentos pagos ao Dr. Benedito Fortes de Arruda, por conta de uma multa 2 

que foi aplicada a ele enquanto Gestor do CFMV de nº “679/18 –  envio ao TCU de 3 
informações sobre Benedito Fortes de Arruda (inexistência de pedido feito ao CFMV para 4 
desconto); 687/18 - pedido à Anclivepa-Brasil de dados e documentos para elaboração de 5 
Manual de procedimentos para clínicas veterinárias (demanda da CNEV) (citado 6 
anteriormente pelo Presidente); 688/18 - solicitação ao CRMV-RJ de providências sobre 7 

Hospital Popular (fiscalização da unidade certa); 689/18 - envio ao CRMV-RJ de 8 
denúncia sobre curso oferecido por médico veterinário; 692/18 - resposta ao CRMV-RJ 9 
sobre não apoio ao Congresso da Anclivepa (não conhecimento do pedido) (já citado 10 
anteriormente pelo Presidente); 699/18 - envio à denunciante da manifestação prestada 11 

pelo CRMV-RS (atraso na condução de PEP); 700/18 - comunicado ao CRMV-GO de não 12 
conhecimento de pedido de participação em evento internacional, pelo não atendimento ao 13 
prazo (já mencionado pelo Presidente). E, 701/18 - envio ao CRMV-MG de comunicado 14 
acerca da emissão de CND”. Em seguida, falou a respeito de pedidos (processos) de 15 

reuniões da CONAGRO/CFMV E CNEMV/CFMV que foram deferidos. Em seguida, 16 
comunicou que foi deferido o pedido feito pelo CRMV-DF, para que o Servidor Edson 17 
Hernandes Dourado pudesse auxiliar o Regional a respeito da elaboração da prestação de 18 
contas para envio ao TCU. Informou que foi solicitado ao Departamento de Informática a 19 

apresentação do cronograma de capacitações nos CRMVs TO, RN e PA (protocolo, 20 
viagens e SISCAD). Relatou sobre o que causou a dispensa da Dra. Aline do Conselho. 21 
Disse que a situação foi complicada, mas que com a presença do Secretário-Geral e do 22 
Tesoureiro no CFMV foi possível conduzir a situação. Com a palavra, o Conselheiro Irineu 23 

questionou a respeito do objetivo do Manual de procedimentos de clínicas veterinárias, se 24 
seria uma normatização, pois já existem as Resoluções do CFMV. No uso da palavra, o 25 
Vice-Presidente informou que recebeu essa demanda da Comissão de Estabelecimentos 26 
Veterinários e solicitou ao Dr. Wanderson, Presidente de Comissão que, se possível, 27 
esclarecesse. Com a palavra, a Dra. Erivânia esclareceu que a CNEV está trabalhando em 28 

algumas Resoluções editadas pelo CFMV e que vai apresentar proposta para algumas 29 
alterações com relação aos estabelecimentos, a exemplo da 1015/2012. Por isso a 30 
solicitação para que os Regionais informem o que tem feito. Informou que essas propostas 31 
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passarão pela CONEL/CFMV, Diretoria do CFMV e somente após definições finais esses 1 
virão ao Plenário. Após, o Conselheiro Wanderson esclareceu que solicitou essa pesquisa 2 

aos CRMVs, objetivando a atuação do Sistema na fiscalização seja padronizada, pois 3 
acontece de cada Regional ter o seu procedimento de fiscalização e o CFMV precisa 4 
conhecer. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu solicitou que tenham cuidado, pois não 5 
poderá ser diferente do que diz a vigilância sanitária, pois é o órgão responsável pela 6 

fiscalização dos estabelecimentos. 3.3.–Da Secretaria-Geral. Com a palavra, o Secretário-7 

Geral cumprimentou a todos, agradeceu ao Presidente do CRMV-RJ pela recepção e 8 
comunicou que não participou da última Sessão Plenária Ordinária, pois estava em um 9 
evento no exterior, representando o CFMV. Na sequência, informou que no período de 16 10 
a 20/4/2018, participou do Seminário Internacional “2020 no Horizonte: Desafios para o 11 

PHEFA” (16 e 17/04/2018), bem como da 45ª Reunião Ordinária da COSALFA (19 e 12 
20/04/2018), com realização em Santa Cruz de La Sierra / Bolívia e que o evento será 13 
relatado pelo Conselheiro José Arthur, que participou da equipe que lá esteve. Disse que no 14 
dia 24/4/2018, proferiu palestra sobre o tema "A importância da formação continuada 15 

sobre o profissional Médico Veterinário e Zootecnista: uma visão do CFMV", no campus 16 
IFNMG - Araçuaí – MG, informando que no auditório estavam presentes em torno de 200 17 
participantes (profissionais e estudantes). Na ocasião, pode ressaltar a importância da 18 
educação continuada, pois se faz necessário investir na profissão da Medicina Veterinária e 19 

da Zootecnia. No período de 5 a 8/5/2018, participou do World Veterinary Congress 20 
Association, em Barcelona / Espanha. Estiveram junto com ele o Conselheiro Pitombo e o 21 
Conselheiro Nestor e também os Presidentes do Amapá e de Roraima. Informou que foi 22 
apresentado o relatório de gestão da Associação do período de 2017 e 2018 e também 23 

foram apresentadas as perspectivas para o próximo ano. Mencionou que são associados à 24 
WVA, a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária e o CFMV e que cada um contribui 25 
com suas atribuições profissionais. Disse que durante o evento, reuniu-se com a Secretária 26 
Executiva, Dra. Cristine, onde tratou da realização, para 2019, da terceira Conferência 27 

Global de Saúde Única, para definir a participação do Brasil, mencionou que será realizado 28 
em conjunto com a área médica de humanos. Disse que serão feitos contatos com a 29 
Associação Médica Brasileira e também com o Conselho Federal de Medicina. Na 30 
sequência, disse que no período de 16 a 18/5/2018, esteve no CFMV para desempenhar 31 
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atividades da Secretaria-Geral e realização de reuniões com alguns funcionários. No 1 
período de 22 a 25/5/2018, esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretaria-2 

Geral, se reunir com o Vice-Presidente e o Tesoureiro, realizar algumas reuniões com o 3 
corpo funcional e se reunir com algumas empresas que prestam serviços ao CFMV. E, nos 4 
dias 29 e 30/5/2018, esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretaria-Geral, 5 
bem como participar, em conjunto com o Presidente, do I Fórum de Inspeção de Produtos 6 
de Origem Animal: pública vs privada. Falando aos participantes, disse que em nenhum 7 

momento o CFMV estava defendendo a privatização da inspeção. Que a transparência é 8 
fundamental para esta Gestão e que discutir essa e outras questões pertinentes à área da 9 
Medicina Veterinária e da Zootecnia significa democracia e, por isso, o Fórum foi 10 
realizado. Com a palavra, o Presidente relatou sobre a realização do I Fórum sobre a 11 

inspeção, informou que foi um pedido da Câmara Técnica do CFMV, ressaltou que nesse 12 
Fórum não houve manifestação do Conselho Federal. Mencionou que foram enviadas a ele 13 
duas mensagens, uma de um colega (Josélio Moura), que muito preza e procedeu à leitura 14 
do texto “(...)”. Na sequência, leu também a outra mensagem, de autoria do Dr. José Pinto 15 

“(...)”. Ao final, falou da sua decepção com essas duas manifestações infundadas. Com a 16 
palavra, o Vice-Presidente mencionou que o evento foi positivo e que em momento algum 17 
foi dado o posicionamento do CFMV. Com a palavra, o Presidente do CRMV-RJ informou 18 
que enviou representante do Regional a esse Fórum e que pode falar com certeza que em 19 

momento algum houve posicionamento do CFMV. 3.4.–Da Tesouraria. Não ocorreu. 20 
3.5.–Da Assessoria Técnica. Com a palavra, a Dra. Erivânia cumprimentou a todos, 21 
agradeceu ao Presidente do CRMV-RJ pela acolhida e apresentou o seu relatório: I – 22 
Participação na Reunião do Comitê de Saúde Animal do Comitê de Veterinários 23 

Permanentes do Cone Sul. A reunião ocorreu, entre os dias 11 e 12 de maio do corrente 24 
ano, cidade de Buenos Aires, Argentina, com a participação de representantes do setor 25 
público, privado e órgãos de classe dos países membros do Cone Sul (Brasil, Argentina, 26 
Paraguai, Bolívia, Chile e Uruguai). Durante a reunião foram apresentadas e discutidas 27 
as ações que estão sendo desenvolvidas nas áreas de defesa animal, especialmente os 28 

Programas de Erradicação da Febre Aftosa e Brucelose.  A Argentina apresentou o Plano 29 
de Retirada da Vacina contra a Febre Aftosa; II – Reunião com Dr. Eduardo Cunha do 30 
MAPA - Entregou a proposta técnica para realização de cursos para médicos veterinários 31 
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autônomos e oficiais -SVO, conforme Termo de Cooperação assinado entre o CFMV e o 1 
MAPA; III – Encaminhado às comissões assessoras, para sugestão, as portarias do MAPA 2 

que estão em consulta pública: Portaria 62 - REGULAMENTO TÉCNICO DE MANEJO 3 
PRÉ-ABATE E ABATE HUMANITÁRIO; Portaria 38 - que estabelece o regulamento do 4 
leite cru refrigerado, leite pasteurizado e o leite tipo A; e Portaria 39 – que estabelece 5 
critérios e procedimentos, para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, 6 
seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço oficial. IV – 7 

Enviado ao MAPA as sugestões, das comissões assessoras, da portaria 37/MAPA – Trata 8 
do destino, transporte dos animais mortos, porém não abatidos. V – Participei da 9 
Organização do Fórum sobre os Sistemas de Inspeção praticados no Brasil – O Fórum 10 
contou com a participação de representantes de 15 Conselhos Regionais, FONESA, 11 

ANFFA, UNIMEV, CNA, Confederação dos Municípios, ABPA, CONTHA, CNSPV, 12 
Secretária de Agricultura do DF, Diretor do DIPOA e o Secretário Nacional de Defesa 13 
Agropecuária; VI- A COBEA entregou Minuta de Resolução que Caracteriza e define 14 
Maus Tratos em animais Vertebrados – foi enviada para parecer da CONAGRO e CNEV; 15 

VII – Encaminhada para as CNEMV, CNEV e CONEL a minuta de resolução que trata 16 
sobre Auxiliares de Medicina Veterinária – Trabalho da Câmara Técnica; VIII- 17 
Participação de audiência Pública na Câmara dos Deputados: TEMA: Ensino a distância 18 
nos cursos de saúde. Falou da evolução do número de vagas do “EAD”, por profissão em 19 

2018. Ao final falou da finalização do Edital e do Cronograma de visitas para o Processo 20 
de Acreditação. E, das sugestões de notas para publicação do Departamento de 21 
Comunicação para divulgação da Vacinação contra a Influenza. 3.6.–Dos (as) 22 
Conselheiros (as). Não ocorreu. IV – ORDEM DO DIA: 4.1.ASSUNTOS E 23 

PROCESSOS DE NATUREZA TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA: 4.1.1.Processo 24 
Administrativo nº 354/2018. Assunto: Solicitação de alteração da Resolução CFMV nº 25 
1041/2013. Procedência: CRMV-MS. Relator: Conselheiro Federal Méd. Vet. João 26 
Alves do Nascimento Júnior. Com a palavra, o Conselheiro Relator procedeu à leitura do 27 
relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" "CONCLUSÃO E VOTO: 28 

Diante do exposto, comungamos do parecer da CNEMV, e discordamos da alteração 29 
proposta na Res. CFMV 1041/2013. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou 30 
aberta a discussão do Parecer. Em discussão. Em votação. Em votação, os Conselheiros 31 
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José Arthur e Wendell José foram contrários ao voto do Conselheiro Relator. Decisão: 1 
Aprovado, por maioria, o voto do Conselheiro Relator. Manter o que diz a Resolução 2 

1041/2013. 4.1.2.Programa de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais do Sistema 3 
CFMV/CRMVs. Com a palavra. Apresentante: Sr. Carlos Henrique Pontes (colaborador 4 
do CFMV). No uso da palavra, o Sr. Carlos cumprimentou a todos e deu início a sua 5 
apresentação que tratou de uma Proposta de Programa que contemple apoio e 6 
desenvolvimento institucional (nas esferas administrativa, econômica, financeira e social) 7 

ao Sistema CFMV/CRMVs, numa Gestão orientada a objetivos, metas e resultados 8 
sustentáveis. Ele relatou sobre a justificativa do programa, com foco estratégico no tripé 9 
“Fiscalização do Exercício Profissional – Infraestrutura Física – Comunicação, Inovação e 10 
Transparência”. Em seguida, apresentou o regulamento do programa. Informou que o 11 

objetivo é o financiamento das seguintes categorias de projetos: I-Projeto de Fiscalização 12 
das Profissões da Medicina Veterinária e Zootecnia; II-Projeto de Fortalecimento e 13 
Desenvolvimento Integrado do CRMV; III-Projeto de Infraestrutura Física; IV-Projeto de 14 
Inovação e Transparência Institucional; V-Projeto Estratégico-Coletivo do CFMV, 15 

demonstrando a finalidade de cada um. Continuando, ele informou que o projeto deve 16 
considerar pelo menos 2 (duas) das seguintes Áreas da atividade fiscalizatória:  ÁREA 1: 17 
Cursos de Capacitação dos Agentes de Fiscalização e Registro em atividades realizadas 18 
no CRMV (treinamentos, cursos, oficinas, encontros e fóruns) que abranjam os seguintes 19 

temas: 1.Instrução de processos administrativos fiscais; 2.Instrução de processos de 20 
registro profissional e cadastral (Pessoa Física e Jurídica); 3.Instrução de processos de 21 
registros de anotação de responsabilidade técnica, visto e acervo técnico; 4. Instrução de 22 
processos éticos (PF); 5.Instrução de processos disciplinares (PJ); Bem como: 1. 23 

Elaboração e celebração de Convênios para acesso a dados cadastrais (Juntas 24 
Comerciais, Prefeituras, Clínicas de Pequenos e Grandes Animais, Hospitais Veterinários, 25 
Centros de Controle e Vigilância de Zoonoses, Secretarias Estaduais e Municipais, 26 
Sindicatos, Instituições de Ensino e Pesquisa, Agropecuárias, Supermercados, Associações 27 
e outros órgãos de envolvimento e/ou atuação do Médico Veterinário e Zootecnista);2. 28 

Estudos dos campos profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia. ÁREA 2: Eventos 29 
que colaboram para a fiscalização preventiva, tais como:1. Orientação aos acadêmicos da 30 
Medicina Veterinária e Zootecnia; 2.Responsabilidade Técnica; 3.Programas de 31 
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orientação profissional ao Médico Veterinário e Zootecnista (mediante apresentação da 1 
proposta de programação. ÁREA 3: 1.Impressos, publicações e comunicações específicas 2 

da fiscalização profissional, destinados aos públicos acadêmicos das IES, Responsáveis 3 
Técnicos, profissionais registrados, setor público e empresarial, dentre outros. ÁREA 4: 1. 4 
Aquisição e desenvolvimento de Sistemas Tecnológicos e de Comunicação para ações de 5 
fiscalização do CRMV. b) Requisitos para habilitação, além dos demais previstos neste 6 
Regulamento, apresentação de:1. Acordo de Resultados e seus formulários, devidamente 7 

assinados pelo Presidente do CRMV; 2. Ata de aprovação do projeto pelo Plenário do 8 
CRMV. Narrou sobre os requisitos que deverão conter na estrutura técnica dos projetos e 9 
também sobre os requisitos para análise a aprovação dos projetos. Detalhou sobre o fundo 10 
de apoio financeiro que se utilizará dos recursos financeiros do CFMV oriundos das 11 

transferências de quotas-partes dos CRMVs. Prosseguindo, falou das dotações 12 
orçamentárias dos CRMVs, dos critérios que deverão ser obedecidos para pleitear o fundo 13 
e também falou da contrapartida dos Regionais ao CFMV e ainda, sobre a execução e suas 14 
normas, esclarecendo o que é vedado, conforme o regulamento. Na sequência, falou dos 15 

requisitos para: Liberação dos Recursos; do documento formal do Acordo de Resultados; 16 
da assinatura do Convênio e da Prestação de Contas. Ao final, demonstrou como o Plano 17 
será gerido: “I - pela Gestão: uma Comissão Permanente, designada por Portaria CFMV, 18 
obedecendo aos critérios estabelecidos neste Regulamento; II - pelos Recursos: o 19 

Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, seu financiador. Art. 38. A Comissão 20 
Permanente que administrará o Plano terá a seguinte composição: I - 1(um) 21 
Coordenador, Membro da Diretoria Executiva do CFMV; II - 1 (um) Conselheiro Federal 22 
Titular, representando o CFMV, mediante eleição entre os seus pares; III - 5 (cinco) 23 

Presidentes de Conselhos Regionais, representando os CRMVs, sendo cada eleito 24 
representante de 1 (uma) Região brasileira, ordem mediante eleição entre os seus pares, a 25 
saber (em ordem alfabética): Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Essa eleição 26 
dar-se-á durante as atividades da II Câmara Nacional de Presidentes do Sistema 27 
CFMV/CRMVs”. Em discussão: Em consenso, o fundo de apoio financeiro tem o objetivo 28 

de alcançar a igualdade estrutural dos CRMVs. Somente o Plenário do CFMV decidirá 29 
sobre o repasse desse fundo. Em votação. Decisão: O fundo de apoio financeiro que apoia 30 
projetos dos CRMVs foi aprovado, por unanimidade, com um percentual inicial de 31 
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aproximadamente 5% (cinco por cento) do orçamento anual do CFMV, com divisão entre 1 
os 27 Conselhos sem distinção do recurso. O Coordenador, que administrará o fundo, será 2 

o Vice-Presidente do CFMV, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares em conjunto com 3 
dois(duas) Conselheiros(as) Federais titulares, e dois(duas) Conselheiros(as) Federais 4 
Suplentes(a). E ainda, dois(duas) Presidentes de CRMVs titulares e dois(duas) Presidentes 5 
de CRMV como suplentes. Nesse programa também terá um Conselho Fiscal e que será 6 
formado por dois(duas) Presidentes de Regionais – um titular e um suplente, que 7 

representarão cada região do Brasil. O Sr. Carlos Henrique deverá realizar os ajustes no 8 
Plano, conforme deliberação do Plenário. E, encaminhar a nova proposta técnica à 9 
Diretoria Executiva e aos(as) Conselheiros(as) Federais, para apreciação e sugestões. Na 10 
próxima Sessão Plenária Ordinária do CFMV deverá ocorrer a aprovação final e será 11 

editada uma Resolução. As linhas gerais do Programa serão apresentadas na II Câmara 12 
Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, com realização nos dias 5 e 6 de 13 
junho de 2018. 4.1.3. Atos executados pela Junta Governativa do CRMV-RS, que 14 
precisam ser referendados pelo Plenário do CFMV. Extrapauta. Apresentante: 15 

Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. No uso da palavra, o 16 
Presidente informou que se faz necessário referendar atividades e atos realizados pela Junta 17 
Governativa do CRMV-RS. Informou que leu o material apresentado e que não há nada 18 
para questionar. Na sequência, o Secretário-Geral informou que a Junta Governativa do 19 

CRMV-RS apresentou, mediante o Ofício CRMV/RS nº 1560/2018, a movimentação da 20 
Secretaria-Geral de novos registros de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física, tendo juntado a 21 
esse, o extrato da Ata da 5ª Reunião da Junta Governativa, realizada em 3/5/2018, bem 22 
como o extrato de Ata da 13ª Reunião da Junta Governativa, Reunião deliberativa realizada 23 

em 28/5/2018. Em seguida, ele informou que a Junta Governativa enviou também o 24 
segundo Relatório das atividades desempenhadas, mediante o Ofício CRMV/RS nº 25 
1561/2018 que relata a elaboração de Portarias e Resoluções; elaboração do Relatório de 26 
Gestão a ser enviado ao TCU; Processo Eleitoral – serviço de eleição WEB; Levantamento 27 
dos Processos Éticos Disciplinares pendentes de julgamento; Auditoria realizada pelo 28 

CFMV nos dias 18 e 19 de maio de 2018; Termo de Ajuste de Conduta sobre Assédio 29 
Moral; Acordo Coletivo. E, junto a esse, a Ata da 13ª Reunião da Junta Governativa 30 
realizada em 28/5/2018 (Reunião Deliberativa), bem como a Ata da 12ª Reunião da Junta 31 
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Governativa realizada em 18/5/2018, também a Ata da 11ª Reunião da Junta Governativa, 1 
realizada em 17/05/2018 e ainda, a Ata da 10ª Reunião da Junta Governativa, realizada em 2 

14/5/2018 (Reunião Deliberativa). Em seguida, o Secretário-Geral informou que foi 3 
juntado ao Ofício nº 1561/2018 mais duas Atas da Junta Governativa de nºs 9ª e 8ª, 4 
realizadas em 09/05/2018 e 07/05/2018, respectivamente. Prosseguindo, ele mencionou 5 
que dentre os assuntos que a Junta Governativa do CRMV-RS apresentou ao CFMV, o que 6 
mais se destacou foi a deliberação - nos termos da Ata da 13ª Reunião da Junta 7 

Governativa realizada em 28/5/2018 (Reunião Deliberativa), da contratação de Assessor de 8 
Imprensa para o Regional. Informou que foi aprovado o salário de R$2.350,42 para esse 9 
cargo comissionado e que esse assunto está exposto no Ofício nº 1562/2018-CRMV/RS. 10 
Com a palavra, o Presidente disse que foram atos administrativos normais realizados pela 11 

Junta. No uso da palavra, o Secretário-Geral disse que todas as ações estão registradas nas 12 
atas citadas. Disse que todas elas estão rubricadas e assinadas e que estarão arquivadas no 13 
acervo do CFMV. Em discussão. Com a palavra, o Conselheiro Wendell sugeriu que seja 14 
solicitado ao Regional que os documentos para homologação do Plenário do CFMV seja 15 

remetidos com prazo hábil para uma avalição mais completa e segura. Em votação. 16 
Decisão: Foram homologados os Atos administrativos praticados pela Junta Governativa 17 
do CRMV-RS. 4.2.ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA CONTÁBIL-18 
FINANCEIRA: 4.2.1. Processo Administrativo nº 4148/2017. Assunto: Recurso 19 

financeiro para aquisição de nova Sede para o CRMV-CE. Procedência: CRMV-CE. 20 
Relator: Conselheira Federal Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto. Decisão: Processo foi 21 
retirado da pauta. 4.2.2.Processo Administrativo CFMV nº 9608/2010. Assunto: 22 
Prestação de Contas do Convênio nº 3/2011 (construção do Anexo e restauração da forma 23 

arquitetônica da Sede). Procedência: CRMV-PE. Relator: Conselheiro Federal, Méd. Vet. 24 
José Arthur de Abreu Martins. Com a palavra, o Conselheiro Relator procedeu à leitura do 25 
relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" "CONCLUSÃO E VOTO: 26 
Após a leitura minuciosa de presente PAD e para que não pairem dúvidas quanto a lisura 27 
da realização da obra e execução do convenio 03/2011, voto pelo encaminhamento de 28 

nova diligência para que sejam atendidas as questões levantadas pela ASJUR no parecer 29 
51/2015. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a discussão do Parecer. 30 
Em discussão. Com a palavra, o Conselheiro Pitombo solicitou vistas ao processo. Em 31 
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votação. Decisão: Foi concedido ao Conselheiro Pitombo vistas ao processo administrativo 1 
CFMV nº 9608/2010. 4.2.3.Processo Administrativo nº 1699/2018. Assunto: Habilitação 2 

para a concessão de Título de Especialista em Anestesiologia Veterinária. Procedência: 3 
Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária – CBAV. Relator: Conselheiro Federal 4 
Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior. Com a palavra, o Conselheiro Relator 5 
procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" 6 
"CONCLUSÃO E VOTO: Diante do exposto acima, a relatoria é favorável à habilitação 7 

do CBAV pelo CFMV para emissão de Títulos de Especialistas em Anestesiologia 8 
Veterinária, uma vez que cumpre todas as exigências para tal expostas na Resolução 9 
935/2009. No entanto recomenda que seja excluído do regulamento o item 2.1 e seus 10 
incisos. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a discussão do Parecer. 11 

Em discussão. O Conselheiro Pitombo sugeriu que seja determinado e não recomendado. 12 
Com a palavra, o Vice-Presidente sugeriu discutir a Resolução em vigor e corroborou com 13 
o que disse o Conselheiro Pitombo. Com a palavra, o Secretário-Geral disse que o voto não 14 
pode ser condicionante (ou é a favor, ou é contra). Sugeriu que seja encaminhada para 15 

reformulação essa Resolução, considerando trazer maior clareza à questão. Com a palavra, 16 
o Presidente disse que a Comissão que está com essa atribuição já está com 30 Resoluções 17 
em estudo e que existem algumas prioritárias, mas que todas as Resoluções serão revistas. 18 
Em votação. O Vice-Presidente, o Secretário-Geral e o Conselheiro Pitombo não 19 

acompanharam o voto do Conselheiro Relator. Decisão: Aprovado, por maioria, o voto do 20 
Conselheiro Relator. V–ASSUNTOS GERAIS. 5.1.Resolução CFMV nº 1212/2018. 21 
Apresentante: Secretário-Geral, Méd. Vet. Nivaldo da Silva. Com a palavra, o Presidente 22 
disse que ocorreu uma repercussão negativa com o teor da Resolução CFMV nº 1212/2018 23 

e que alguns Regionais se manifestaram contrários quanto ao pagamento de jeton ser 24 
estabelecido no valor de meia diária praticada por cada Conselho e que então, foi trazida ao 25 
Plenário para ser revista essa questão. Em seguida, passou a palavra ao Secretário-Geral. 26 
No uso da palavra, o Secretário-Geral mencionou a Resolução CFMV nº 800/2005, 27 
procedendo à leitura de seu Art. 1º “(...)”. Em seguida, sugeriu que volte a redação do 28 

Artigo 1º dessa Resolução no que diz respeito à limitação do valor do jeton, que era uma 29 
diária e com a Resolução CFMV 1212/2018 passou para meia diária. Ressaltou que as 30 
demais determinações da Resolução CFMV nº 1212/2018 não sofrerão alteração em sua 31 
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redação. Em discussão. Em votação. Decisão: Aprovada, por unanimidade, a alteração da 1 
Resolução: “Art. 1º Alteram-se as redações dos §§1º e 2º e inclui-se o §4º, todos do artigo 2 

1º da Resolução CFMV nº 800, de 2005 (DOU nº 169, de 1/9/2005, S.1, pg.78): “§1º O 3 
valor do jeton será fixado por Resolução, após aprovação em Sessão Plenária de cada 4 
Conselho, observado o limite do valor de uma diária praticada pelo respectivo Conselho, 5 
por sessão. (...).”. 5.2. Experimentos com métodos de eutanásia. Com a palavra, o 6 
Secretário-Geral falou do documento que o CFMV recebeu e que trata da solicitação de 7 

apoio para realizar experimentos com métodos de eutanásia. Informou que esse expediente 8 
foi enviado para análise da CONEL/CFMV, que se manifestou contrária ao pedido, 9 
considerando a Resolução CFMV n º 1000/2012. Na sequência, ele informou que recebeu 10 
essa solicitação e que enviou um ofício à Embrapa Aves e Suínos, onde pediu o envio do 11 

projeto de pesquisa sobre esse tema, na íntegra para subsidiar decisão do Conselho Federal 12 
de Medicina Veterinária. Em seguida, disse que quando receber a documentação fará uma 13 
avaliação e oportunamente apresentará ao Plenário. 5.3.Proposta de alteração da 14 
Resolução CFMV nº 856/2007. Com a palavra, o Secretário-Geral solicitou autorização 15 

para apresentar uma sugestão da alteração da Resolução CFMV nº 856/2007. Falou de 16 
decisões das Turmas não são unânimes e que no seu entendimento não seria necessário ir 17 
ao Plenário. Com a palavra, o Presidente sugeriu que essa proposta seja apresentada em 18 
outra ocasião, considerando que essa Sessão está em encerramento e o assunto requer 19 

atenção maior. 5.4. Com a palavra, o Presidente do CRMV-RJ, Dr. Rômulo relatou sobre 20 
um colega, profissional da Medicina Veterinária profissional, Dr. Sérgio Coube Bogado, 21 
um dos responsáveis pela fundação do Laboratório Nacional de Referência Animal 22 
(LANARA), Pedro Leopoldo – MG. Contribuiu no processo de regulamentação da 23 

profissão da Veterinária, por meio da Lei nº 5.517/68, de autoria do seu irmão Sadi Coube 24 
Bogado, deputado federal naquela época. Prosseguindo falou da honra de ter a mesa, na 25 
Sede CRMV-RJ, usada naquela ocasião para assinatura dessa Lei. Em seguida, disse que 26 
em uma visita feita ao veterinário Sérgio recebeu dele uma insígnia com um pedido de que 27 
ele a entregasse a um médico veterinário que representasse a classe, quando encontrasse 28 

uma pessoa importante. Na sequência, disse que a pessoa mais importante do Sistema 29 
CFMV/CRMVs está na pessoa do Presidente do CFMV, Dr. Francisco. E, entregou a ele a 30 
insígnia recebida desse colega que fez muito pela classe. Com a palavra, o Presidente 31 
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exteriorizou a honra em receber um objeto que pertenceu ao um nobre colega da profissão. 1 
5.5. Comissão de inquérito. Com a palavra, o Conselheiro Irineu Machado comunicou 2 

que foi convidado em conjunto com os Conselheiros João Alves e Fábio Holder para 3 
comporem a Comissão de Inquérito, para apurar fatos ocorridos no CRMV-RS, inclusive 4 
eventual descumprimento de decisão proferida pelo Plenário do CRMV-RS. Fato esse que 5 
se concretizou pela Portaria CFMV nº 35/2018. Continuando, disse que estiveram em 6 
Porto Alegre, foram muito bem recebidos e que tiveram o assessoramento da Sra. 7 

Claudete, funcionária do Regional. Informou que foi feita uma convocação ao Dr. Air 8 
Fagundes para uma oitiva e que ele não compareceu. Disse que o convite a ele foi 9 
reforçado para comparecer na outra semana. Mencionou que criaram uma escala de 10 
trabalho em que foram convidados todos os Conselheiros Titulares e todos os Conselheiros 11 

Suplentes que compareceram às reuniões do Regional à época. Disse que trabalharam lá 12 
durante três dias e que realizaram todas as oitivas. Na sequência, relatou como ocorreram 13 
as oitivas. “(...)”. Disse que ouviram em tono de oito pessoas e que o Vice-Presidente e a 14 
Secretária-Geral não compareceram e também o Dr. Air novamente não apareceu. 15 

Ressaltou que todos os três são representados pelo mesmo advogado. Salientou que 16 
receberam muitos documentos, foram todos enviados ao CFMV e acha que já chegou no 17 
Conselho. Informou que fizeram todas as Atas e registros. Em seguida, disse que estão 18 
preocupados, pois precisam fazer um relatório geral, que deverá ser bem consciente com 19 

relato de tudo e que como o tempo está passando podem esquecer de alguns fatos, pois não 20 
teve gravação, mas as Atas foram feitas na hora e que foram assinadas pelos depoentes. Na 21 
sequência, disse que estão preocupados mesmo é com a preparação do Relatório, pois o 22 
prazo de 90 dias dado à Junta Governativa está se extinguindo. Prosseguindo, solicitou 23 

autorização para ler a Ata que foi feita pelos membros da Comissão de Inquérito, o que foi 24 
autorizado. Em seguida, ele procedeu à leitura “(...)”, onde solicitou uma prorrogação de 25 
prazo por mais 30 dias.  Com a palavra, o Presidente disse que considerando que essa 26 
Comissão foi constituída em Sessão Plenária e considerando o trabalho desenvolvido por 27 
essa Comissão no Rio Grande do Sul, não vê problemas em atender ao solicitado. Em 28 

discussão. Em Votação. Decisão: Concedido o prazo de mais 30 dias, será editada nova 29 
Portaria e que essa demanda seja organizada pela própria Comissão, criando um calendário 30 
e estabelecendo os prazos para se reunirem e finalizarem o Relatório. 5.6. Reuniões da 31 
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CTC/CFMV. Com a palavra, o Presidente da CTC/CFMV, Conselheiro Pitombo disse que 1 
recebeu da Sra. Lourdes do CFMV o Relatório sobre as pendências de Regionais, 2 

verificadas pela CTC em sua primeira reunião. Falou que pelo Relatório apresentado, os 3 
Regionais continuam com problemas. Na sequência, apresentou uma proposta para que as 4 
reuniões dessa Comissão sejam mensais e se possível um dia antes da Sessão Plenária 5 
Ordinária do CFMV para que tenham a oportunidade de apresentarem a análise da 6 
Comissão. Em seguida, solicitou autorização para apresentar esse Relatório ao Plenário, na 7 

próxima Sessão, pois a Comissão terá que analisar primeiro. Foi autorizado e o Presidente 8 
disse que considera importante que a CTC se reúna com mais frequência. Em discussão. 9 
Em votação. Decisão: A CTC/CFMV deverá preparar o calendário para se reunirem no 10 
CFMV, considerando o calendário já fechado das Sessões Plenárias Ordinárias, e enviá-lo 11 

a Sra. Nara, Secretária da Presidência. Ato seguinte, o Conselheiro falou sobre a sua 12 
participação no Congresso da WVA, em Barcelona, parabenizou o Secretário-Geral pela 13 
condução da delegação que o acompanhou. Mencionou que foi muito produtivo e 14 
enriquecedor. 5.7. Com a palavra, o Conselheiro Wendell fez a leitura de um expediente 15 

que recebeu da Universidade Federal da Paraíba para o CFMV. “(...)”: “Carta ao 16 
Conselho de Medicina Veterinária. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO 17 
DE CIÊNCIAS DE AGRÁRIAS CENTRO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA JOSELITO 18 
QUIRINO DIAS. Prezados (as), A vida é feita de desafios e obstáculos que precisamos 19 

superar, principalmente no momento em que o nosso país está passando. Muitos deles são 20 
necessários parceiros que acreditem no desafio e na capacidade de sairmos vitoriosos no 21 
desejo de trazermos o conhecimento para o povo. É só através da educação que podemos 22 
mudar o nosso Brasil. A chapa “União e Compromisso” do Centro Acadêmico de 23 

Zootecnia está imensamente agradecida por todo apoio recebido do Conselho Federal e 24 
Estadual de Medicina Veterinária (nas pessoas de Domingos Lugo, Severino Gonzaga e 25 
Wendell Lima) nas nossas lutas e reivindicações em prol da Zootecnia. A partir do dia 29 26 
de maio de 2018 uma nova gestão assume a direção do CAZ, sob presidência e vice-27 
presidência respectivamente de Camila de Oliveira Montenegro e Paloma Gabriela 28 

Batista Gomes. Que o mesmo apoio e proximidade se mantenham entre as partes, para que 29 
possamos fazer sempre uma Zootecnia forte e unida. Finalizando e valendo-nos desta 30 
oportunidade, registro mais uma vez, o agradecimento à toda equipe que compõe o CFMV 31 
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e CRMV-PB. Saudação Zootécnica para todos e viva a Zootecnia! Ryan de Oliveira 1 
Gonçalves Maia, Presidente CAZ/UFPB”. Com a palavra, o Presidente solicitou que 2 

transmita os agradecimentos do CFMV. 5.8. Com a palavra, o Conselheiro Nestor falou 3 
sobre do evento da WVA que participou, mencionando que considerou o preço da 4 
inscrição cobrado alto para o padrão do Brasil. E, que se um profissional não for 5 
patrocinado por uma entidade, dificilmente conseguirá ir por conta própria. Disse que no 6 
geral o evento foi bom, com palestras interessantes. Na sequência falou sobre a Declaração 7 

de Imposto de Renda anual que deve ser entregue ao Conselho por membros gestores. 8 
Disse que os Regionais precisam ser melhor orientados, citando que a declaração pode ser 9 
substituída pelo Formulário de Autorização de Acesso às Declarações aos Dados de Bens e 10 
Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, que vale 11 

por todo o mandato. Com a palavra, o Presidente informou que será enviado um ofício 12 
circular orientativo aos CRMVs. Prosseguindo, falou que recebeu indagação do ex 13 
Tesoureiro do CFMV, ÉLIO JOÃO VENTURA, gestão dezembro/2002 a dezembro/2005 14 
o qual representava o Paraná, pelo apoio da diretoria do CRMV PR a chapa de situação 15 

encabeçada pelo Dr. Benedito, nas eleições realizadas em 2002, da retirada de seu nome, 16 
da placa de inauguração, que se encontra no hall de entrada da sede do CFMV, cuja 17 
inauguração se deu em 23 de novembro de 2005. Continuando, reivindicou que o nome 18 
dele volte a constar nessa placa, pois ele foi uma indicação do CRMV-PR e que não tem 19 

conhecimento de algum processo de má conduta que ocasionou essa ação do CFMV, 20 
ressaltando que esse ato foi arbitrário. Com a palavra, o Presidente esclareceu que houve 21 
um processo e que ele foi considerado excluído do CFMV, ocorreu uma cassação do 22 
mandato desse Tesoureiro e que foi aprovado em Sessão Plenária do Conselho. 23 

Continuando, informou que o Processo será analisado. Após, será apresentado ao Plenário, 24 
para que se restabeleça a verdade. VI–ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o 25 
Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida agradeceu ao Presidente 26 
do CRMV-RJ pela recepção, hospitalidade e parceria. Historiou sobre o tempo em que 27 
trabalhou com o pai do Dr. Rômulo. Com a palavra, o Dr. Rômulo agradeceu pela presença 28 

de todos e disse que seu desejo é que continue no CFMV esta gestão participativa e que foi 29 
um privilégio receber o Conselho Federal. Ato seguinte, o Presidente desejou a todos um 30 
excelente retorno aos seus lares e declarou por encerrada a Tricentésima Décima Terceira 31 
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(CCCXIII) Sessão Plenária Ordinária do CFMV e solicitou que eu, Méd. Vet. Nivaldo da 1 
Silva, Secretário-Geral lavrasse a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai 2 

assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro-RJ, 4 de junho de 2018. Méd. Vet. 3 
Francisco Cavalcanti de Almeida___________________, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza 4 
Tavares______________________, Méd. Vet. Nivaldo da 5 
Silva________________________, Méd. Vet. Cícero Araújo 6 
Pitombo______________________, Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior 7 

______________________, Zoot. Wendell José de Lima 8 
Melo_______________________, Méd. Vet. Therezinha Bernardes 9 
Porto______________________, Méd. Vet. José Arthur de Abreu Martins 10 
_____________________, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira 11 

_______________________, Zoot. Fábio Holder de Morais Holanda 12 
Cavalcanti_____________________________, Zoot. Paula Gomes 13 
Rodrigues_______________________________, Nestor 14 
Werner_________________________________ e Irineu Machado Benevides 15 

Filho_____________________________________________. 16 


