
ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA (CCCXVIII) SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - 2 

CFMV, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018, EM 3 
BRASÍLIA-DF........................................................................................................................ 4 

.................................................................................................................................................. 5 

.................................................................................................................................................. 6 

Nos dias vinte e um e vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, nos termos do art. 33 7 

da Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de 2007, reuniram-se no edifício-sede do 8 

Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, sito no SIA Trecho 06, Lotes 9 

130/140, Brasília – DF, os(as) Conselheiros(as) Federais, membros do Plenário, para 10 

realizarem a Tricentésima Décima Oitava (CCCXVIII) Sessão Plenária Ordinária do 11 

CFMV, convocada pelo Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de 12 

Almeida, CRMV-SP nº 1012, mediante o Memorando Circular nº 00058/2018/CFMV-SG. 13 

O primeiro dia da Sessão foi presidida pelo Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos 14 

Barboza Tavares, CRMV-ES n° 0308. No segundo dia a Sessão foi presidida pelo 15 

Presidente, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, com a 16 

presença do Tesoureiro, Méd. Vet. Helio Blume, CRMV-DF nº 1551, dos(as) 17 

Conselheiros(as) Federais Efetivos(as) Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº 18 

3562 (apenas no segundo dia da Sessão), Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior, 19 

CRMV-PE nº 1571, Méd. Vet. José Arthur de Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667, Zoot. 20 

Wendell José de Lima Melo (apenas no primeiro dia da Sessão), CRMV-PB nº 252/Z e 21 

Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior, CRMV-CE nº 1780 e dos(as) Conselheiros(as) 22 

Federais Suplentes Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira, CRMV-GO nº 0524, Zoot. Fábio 23 

Holder de Morais Holanda Cavalcanti, CRMV-AM nº 041/Z e Zoot. Paula Gomes 24 

Rodrigues, CRMV-SE nº 047/Z. I - ABERTURA DOS TRABALHOS. De acordo com o 25 

art. 36, da Resolução CFMV nº 856/2007, às 9h, havendo quorum, o Vice-Presidente, 26 

Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares em exercício da Presidência do CFMV declarou 27 

aberta a CCCXVIII Sessão Plenária Ordinária do CFMV, fazendo as saudações iniciais, 28 

rogando a Deus que ilumine todos(as) os(as) Conselheiros(as) Federais na condução, 29 

apreciação e julgamentos dos assuntos que serão tratados, e que a decisão proferida seja a 30 

mais certa e coerente possível. Expressou o seu pesar pela grande perda do Secretário-31 

Geral do CFMV, Méd. Vet. Nivaldo da Silva. Na sequência, o Presidente em exercício 32 

justificou a ausência dos Conselheiros(as) Federais Efetivos(as) Méd. Vet. Cícero Araújo 33 

Pitombo, CRMV-RJ nº 3562 e Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto, CRMV-MG nº 34 

2902, em função do triste falecimento do Secretário-Geral do CFMV e amigo. Houve uma 35 

oração conduzida pelo Dr. Helio, o Plenário fez um Minuto de Silêncio em homenagem 36 

ao Prof. Dr. Nivaldo da Silva e uma salva de palmas por tudo que ele fez e representou na 37 

profissão, o Sistema CFMV/CRMV e junto à sociedade. Ato seguinte. No uso da palavra, o 38 

Presidente em exercício efetivou o Conselheiro Federal Méd. Vet. Wanderson Alves 39 

Ferreira em substituição ao Conselheiro Federal Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo e a 40 
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Conselheira Zoot. Paula Gomes Rodrigues foi efetivada em substituição à Conselheira 1 

Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto. Em virtude da ausência do Secretário-Geral do 2 

CFMV, Méd. Vet. Nivaldo da Silva, o Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Prof. Dr. Helio 3 

Blume CRMV-DF nº 1551 vem acumulando dois cargos considerando o inciso I do artigo 4 

10 da Resolução CFMV nº 856/2007 que estabelece como competência do Tesoureiro: 5 

“Substituir o Secretário-Geral em suas faltas e impedimentos eventuais ou definitivo, 6 

observado o disposto no artigo 32”. Ato seguinte, o Presidente em exercício mencionou a 7 

ausência dos Conselheiros Federais Suplentes, Med. Vet. Irineu Machado Benevides Filho 8 

CRMV-RJ nº 1757, Méd. Vet. Antonio Guilherme Machado de Castro, CRMV-SP nº 3257 9 

e Méd. Vet. Nestor Werner, CRMV-PR nº 0390. Registrou a presença da Chefe do 10 

Gabinete da Presidência, Sra. Laura Gabriela Snitovsky, do Dr. Rodrigo Antonio Bites 11 

Montezuma, Diretor do Departamento Jurídico, da Assessora Especial da Presidência, Dra. 12 

Erivânia Camêlo de Almeida. E da Sra. Flávia Lobo, Diretora do Departamento de 13 

Comunicação, presente em alguns momentos da Sessão. No uso da palavra, o Dr. Helio 14 

comentou que em 1992, 1993 substituiu o Dr. Nivaldo na UFMG por ocasião que ele 15 

esteve na Espanha e que agora nesse período também o faz com muito prazer. Ato 16 

seguinte. No segundo dia da Sessão, o Presidente do CFMV registrou a presença da 17 

Presidente da Junta Governativa do CRMV-RS, a Méd. Vet. Elizabeth Rota Chittó, 18 

CRMV-RS nº 2405, da Secretária-Geral da Junta Governativa do CRMV-RS, a Méd. Vet. 19 

Vera Lúcia Machado da Silva CRMV-RS nº 3108 e do Assessor Jurídico do CRMV-20 

RS, Dr. Lucas Dias. II-LEITURA E DISCUSSÃO DA ATA DA TRICENTÉSIMA 21 

DÉCIMA SÉTIMA (CCCXVII) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CFMV. No 22 

uso da palavra, o Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume também em exercício da 23 

Secretaria-Geral do CFMV notificou que a Ata da Tricentésima Décima Sétima Sessão 24 

Plenária Ordinária do CFMV foi enviada a todos(as) para considerações, mediante o 25 

Memorando Circular nº 00060/2018/CFMV-TS. Informou que as contribuições recebidas 26 

foram atendidas e evidenciou que não houve alteração de conteúdo. Colocada em 27 

discussão, não houve quem quisesse discutir ou retificar a Ata. Submetida à votação, o 28 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Ata da CCCXVII Sessão 29 

Plenária Ordinária do CFMV. III-COMUNICAÇÕES EM GERAL. 3.1.–Da 30 

Presidência. No uso da palavra, o Presidente cumprimentou a todos(as), falou da sua 31 

ausência no primeiro dia da Sessão, esclarecendo que foi em virtude do falecimento do 32 

Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Nivaldo da Silva. Agradeceu ao Vice-Presidente 33 

por conduzir a Sessão no primeiro dia. Em seguida, ele solicitou a leitura de um Memorial 34 

enviado pela organização World Veterinary Association - WVA em homenagem ao Prof. 35 
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Dr. Nivaldo da Silva. Foi lido pela Sra. Laura. “(...)”. Na sequência comunicou sobre suas 1 

atividades na Presidência do CFMV no período de 24/10 a 21/11/2018: Reuniões no 2 

CFMV - Reunião da DE 214ª – 25 e 26/07/2018; Outras Reuniões - Ministério da 3 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Participação em eventos: Cerimônia em 4 

Comemoração ao Jubileu de Ouro da Lei nº 5.517/68 – Sede CRMV-SP, em 30/10/18; 5 

Câmara de Presidentes, 07 a 09/11. Documentos Expedidos, Ofícios PR: 1329/2018 - 25 de 6 

outubro - Considerando o atendimento aos médicos-veterinários brasileiros que residem 7 

em Portugal com intenção de regularizar sua situação profissional para exercício da MV 8 

nesse País. Designa representante do CFMV - Dr. Irineu Machado Benevides Filho, para 9 

que seja o responsável por estabelecer o contato inicial junto à Ordem dos Médicos 10 

Veterinários de Portugal (OMV). 01330/2018 -  26 de outubro - Em atenção ao convite 11 

para participar da Palestra Magna - 50 anos do Sistema CFMV/CRMVs, informamos a 12 

impossibilidade de comparecimento, em virtude de compromissos agendados 13 

anteriormente. 01348/2018 - 31 de outubro - Encaminha documentos do MAPA em 14 

Resposta ao OFÍCIO/ARAGUARI/6ª PJ/Nº 1672/2018, acerca da ocorrência de maus 15 

tratos aos animais em face de execução de abate Halal, conforme denúncia. 01354/2018 - 16 

01 de novembro - Ao Senhor José Maria de Abreu Júnior -  Diretor – Presidente do 17 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF. Assunto: 18 

Informação sobre atividades da Vice-Presidência. Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares 19 

desempenhou atividades neste Conselho Federal do dia 22/10/2018 ao dia 24/10/2018. 20 

01365/2018 - 06 de novembro - Ao Senhor João Batista e Silva Júnior. Presidente da 21 

Somevesp-CE informamos que este Conselho Federal é impossibilitado de apoiar 22 

financeiramente quaisquer eventos, quando não obedecido o padrão normativo 23 

estabelecido pela Resolução CFMV nº 964/2010. 1372/2018 - 07 de novembro - 24 

Deferimento para participação da Dra. Débora Rochelly Alves Ferreira, membro da 25 

CNAS/CFMV, objetivando sua participação no IX ENGEAS – Encontro Nordestino de 26 

Grupo de Estudos de Animais Selvagens, no período de 28/11 a 1º/12/2018. 1390/2018 - 27 

09 de novembro - 1. Designamos como Delegado do CFMV, o médico-veterinário e 28 

Conselheiro Efetivo, Dr. Cícero Araújo Pitombo no XX Congresso Chileno de 29 

Medicina Veterinária 2018, bem como na XVI Reunião Ordinária do PANVET. 2. 30 

Informamos que o Conselheiro participará como candidato do CFMV na eleição 31 

para escolha do Conselho Deliberativo do PANVET, que ocorrerá durante a XVI 32 

Reunião Ordinária do PANVET. 1392/2018 - 12 de novembro - Méd. Vet. Francisco 33 

Edson Gomes (CRMV-RR nº 0177) foi designado Delegado Observador do CFMV para as 34 
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eleições do CRMV-MS, a se realizar no dia 14/11/2018, na Sede desse Regional. 1 

1398/1399/1400/1401/1402/2018 - 12 de novembro. Ofício Circular nº 051/2018/CFMV-2 

PR, para ser entregue ao Procurador Geral da República do Estado – SP/MG/DF/RS/PE. 3 

1403/2018 - 13 de novembro - Parecer Dejur sobre questionamento processo de 4 

fiscalização - À Doutora Luciana de Miguel Cardoso Bogo Procuradora da República. 5 

Procuradoria da República no Estado do Acre. 01406/2018 - 13 de novembro - Informação 6 

e devolução dos autos eleitorais CRMV-MS ao Senhor Méd. Vet. Fernando Paiva - 7 

Presidente da Comissão Eleitoral Regional do MS e 1409/2018 - 14 de novembro. Ao 8 

Méd. Vet. Ismar Araújo de Moraes - Presidente da CONEL/CFMV. Comunica autorização 9 

para submissão de 02 resumos no Congresso Mundial a ser realizado em 2019. Ofício 10 

Circular nº 0050/2018 - 26 de outubro - Solicitação de manifestação sobre propostas de 11 

Resoluções. a) Define os limites de atuação dos auxiliares de médicos veterinários e dá 12 

outras providências e, b) Define diretrizes para os cursos de auxiliares em Medicina 13 

Veterinária e dá outras providências. Prazo: 30/11. Portarias: 113, 07 de novembro - 14 

Designa os membros da Comissão Permanente e do Conselho Fiscal do Programa de 15 

Desenvolvimento para os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (PRODES). 115, 16 

09 de novembro - Altera a composição da Câmara Técnica de Medicina Veterinária. 116, 17 

12 de novembro - Designa Delegado Observador – Méd. Vet. Francisco Edson Gomes 18 

(CRMV-RR nº 0177) para as eleições do CRMV-MS.  Ato seguinte. O Presidente 19 

participou a todos(as) que nesse segundo dia da Sessão está ausente o Conselheiro Federal 20 

Efetivo, Zoot. Wendell José de Lima Melo e a Conselheira Federal Efetiva, Méd. Vet. 21 

Therezinha Bernardes Porto. Em seguida, efetivou o Conselheiro Federal Méd. Vet. 22 

Wanderson Alves Ferreira em substituição ao Conselheiro Wendell e a Conselheira 23 

Federal Zoot. Paula Gomes Rodrigues em substituição à Conselheira Therezinha. 3.2.–Da 24 

Vice-Presidência. O Vice – Presidente cumprimentou a todos(as) e comunicou sua 25 

participação na 89ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético-Profissional, 26 

realizada nos dia 19 e 20 de novembro de 2018. 3.3.–Da Secretaria-Geral. Comunicação 27 

feita pelo Tesoureiro. 3.4.–Da Tesouraria. Com a palavra, o Tesoureiro cumprimentou a 28 

todos(as) e comunicou que esteve reunido com o Presidente e o Vice-Presidente no dia 29 

anterior para tratarem do Acordo Coletivo de Trabalho – 2018/2020. Disse que as novas 30 

propostas estão sendo remetidas ao SINDECOF-DF para posicionamento e assim poder 31 

finalizar a negociação. Informou que oportunamente estarão tratando do Plano de Cargos, 32 

Carreiras e Salários do Conselho Federal. Disse que outras atividades da Secretaria-Geral 33 

foram cumpridas e agradeceu ao corpo funcional pelo apoio que recebeu de todos(as). Em 34 

seguida, ele comunicou das atividades realizadas: No dia 26/10/2018 – Esteve no CFMV 35 
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para desempenhar atividades da Tesouraria e da Secretaria-Geral. Participou, em conjunto 1 

com o Presidente, de reunião com os Coordenadores de Áreas do CFMV. No dia 2 

29/10/2018 – Esteve no CFMV para desempenhar atividades da Tesouraria e da Secretaria-3 

Geral. No dia 1º/11/2018 – Esteve no CFMV para desempenhar atividades da Tesouraria e 4 

da Secretaria-Geral. No dia 05/11/2018 – Esteve no CFMV para desempenhar atividades 5 

da Tesouraria e da Secretaria-Geral. Nos dias 07 a 09/11/2018 – Esteve no CFMV para 6 

participar da III Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs – 2018, bem 7 

como para desempenhar atividades da Tesouraria e da Secretaria-Geral. No dia 14/11/2018 8 

– Por designação do Presidente, representou o Conselho Federal compondo a mesa 9 

Diretora do Cerimonial de abertura do XIII Congresso Brasileiro de Anestesiologia 10 

Veterinária, realizado em Brasília – DF. Destacou a Resolução CFMV que auferiu ao 11 

Colégio a condição de concede Título de Especialista. Informou que foi muito bem 12 

recebido com aplausos até por essa deferência que estavam no aguardo. Falou que 13 

estiveram presentes no evento todos os membros da UnB – Reitoria, Coordenadores e 14 

representantes de várias escolas espalhadas pelo Brasil. No dia 19/11/2018 – Esteve no 15 

CFMV para participar da Octogésima Nona Sessão Especial de Julgamento de Processos 16 

Éticos. No dia 20/11/2018 – Esteve no CFMV para participar da CCXVI Reunião 17 

Extraordinária da Diretoria Executiva do CFMV, bem como desempenhar atividades da 18 

Tesouraria e da Secretaria-Geral. Disse que está à disposição caso desejem algum 19 

esclarecimento. 3.5.–Da Assessoria Especial da Presidência. Com a palavra, a Dra. 20 

Erivânia cumprimentou a todos(as), manifestou sua tristeza pelo falecimento do Secretário-21 

Geral, Méd. Vet. Nivaldo da Silva. Disse que ele sempre será lembrado pela sua alegria e 22 

sua vontade de viver. Na sequência, ela informou que além das atividades rotineiras da 23 

Assessoria Especial da Presidência participou da Reunião Ordinária do FONESA (Fórum 24 

Nacional de Executores de Defesa Agropecuária), na sede do MAPA, no dia 20 de 25 

novembro de 2018: A reunião teve como objetivo discutir os termos do decreto que irá 26 

regulamentar a Lei 13.680 de 2018, que trata do comércio e fiscalização dos produtos 27 

artesanais de origem animal. Informou que: De acordo com o IBGE o Brasil possui 28 

170.000 propriedades rurais que produzem leite e destas mais de 100 mil produzem algum 29 

produto derivado do leite de forma artesanal; Participaram da reunião de representantes de 30 

agências de defesa e fiscalização agropecuária de 18 estados, representantes do MAPA, 31 

SEBRAE, CNA, ABRALEITE e o CFMV; Durante o evento foi constituído um grupo de 32 

trabalho com representantes de 4 estados da federação, CNA, ABRALEITE. SEBRAE, 33 

CFMV e MAPA; Os representantes irão encaminhar as propostas, para regulamentar a Lei, 34 

para o representante do MAPA que irá compilar e preparar a proposta de minuta do 35 
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decreto, que deverá ser aprovada pelo GT e encaminhada para publicação pelo Presidente 1 

da República e que a Portaria que criou o GT terá prazo de duração de 60 dias. 2 

Continuando, relatou que encerrou no dia 13 de novembro de 2018 as inscrições para as 3 

Instituições de Ensino da Medicina Veterinária, encaminharem os documentos para 4 

participarem do II Ciclo de Acreditação dos Cursos de Medicina Veterinária. Mencionou 5 

que nove (09) Instituições encaminharam toda a documentação exigida no Edital e irão 6 

participar do Processo de Acreditação dos Cursos de Medicina Veterinária. 3.6.–Dos(as) 7 

Conselheiros(as). Com a palavra, o Conselheiro Wendell cumprimentou a todos(as). 8 

Relatou como foi o processo eleitoral do CRMV-BA, onde participou na condição de 9 

Delegado Observador. “(...): Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, eu 10 

Wendell José de Lima Melo, Zootecnista e Conselheiro Efetivo do Conselho Federal de 11 

Medicina Veterinária - CFMV, na condição de Delegado Observador, às 13:30 visitei o 12 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia – CRMV-BA, com o 13 

intuito de me apresentar à Presidente Ana Elisa e verificar os preparativos para a eleição 14 

que ocorreram do dia seguinte. Fomos recebidos pelo Assessor da Presidência o Sr. Igor 15 

Andrade, que nos levou à sala da presidência. Enquanto esperávamos a chegada da Drª 16 

Ana Elisa, o assessor me mostrou como estavam ocorrendo os preparativos para a 17 

realização das eleições, onde todos os funcionários estavam focados nos ajustes finais, que 18 

havia disponibilizado dois funcionários, com linhas telefônicas exclusivas para atender os 19 

profissionais que por ventura estivessem com alguma dúvida no pleito. Percebi uma 20 

grande procura por parte dos profissionais em busca de orientações a respeito da 21 

alteração de senha e habilitação para o voto on-line. Aproveitou a oportunidade para me 22 

mostrar o novo planejamento e monitoramento das rotas de fiscalização do CRMV-BA, 23 

que otimizou o processo, resultando em aumento da arrecadação. Com a chegada da Drª 24 

Ana Elisa, Presidente do CRMV-BA, iniciamos uma conversa sobre as ações daquele 25 

regional. Destacamos a preocupação do regional e sua presidente a respeito dos abates de 26 

jumentos que estão ocorrendo no estado, causando uma grande repercussão na mídia, em 27 

função de denúncias de maus tratos. Após demorada conversa a Drª Ana Elisa me 28 

convidou para conhecer as dependências do regional. No setor de tecnologia da 29 

informação, conhecemos um técnico do CRMV-SP, que estava acompanhando e 30 

auxiliando o processo de votação on-line, com o intuito de aperfeiçoar o processo para o 31 

Sistema CFMV/CRMVs. No dia 6, data da eleição, cheguei ao CRMV-BA por volta das 32 

8:00 horas da manhã, para acompanhar todo o processo que se iniciaria às 9:00, com 33 

término às 17:00. Ao chegar o assessor Igor me apresentou à Comissão Eleitoral, que 34 

estava reunida para organizar a mesa receptora de votos. Apenas uma chapa estava 35 
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concorrendo ao pleito, ou seja, a chapa “União e renovação: por um novo conselho”. A 1 

eleição começou pontualmente às 9:00 horas. A mesa receptora dos votos presenciais e as 2 

urnas foram alocadas no auditório do regional, onde também foi disponibilizado um 3 

computador (terminal), para quem desejasse realizar o seu voto on-line. Estiveram 4 

observando a eleição o Dr. Domingos Lugo, presidente do CRMV-PB, acompanhado do 5 

assessor jurídico de seu regional, com o objetivo de conhecer o processo, para aplicar a 6 

modalidade do voto on-line daquele regional. Durante todo o período destinado aos 7 

profissionais exercerem seu direito ao voto, não observamos nenhuma falta ou 8 

acontecimento que viesse a prejudicar a lisura do pleito. Tudo ocorreu de forma tranquila 9 

e ordeira. Durante todo o dia foram registrados votos presenciais, no entanto ninguém 10 

optou por utilizar o computador (terminal) que estava disponível para uso, o que evidencia 11 

que os profissionais que optaram pelo voto on-line, o fizeram utilizando seus 12 

computadores e smartphones. Um relato interessante que nos chamou a atenção foi a 13 

tranquilidade com que tudo ocorreu no regional, pois em pleitos anteriores a votação 14 

ocorria em sua maioria com votos presenciais, onde muitos profissionais se faziam 15 

presentes à sede do regional, que possui um número de vagas para estacionamento 16 

bastante reduzido, fazendo com que tivessem dificuldades em estacionar, acabando 17 

estacionando em lugar proibido, acarretando uma serie de transtornos e multas. Fato que 18 

não ocorreu nesta eleição, devido a grande maioria dos profissionais terem aderido ao 19 

voto on-line. Às 17:00 horas a Comissão Eleitoral encerrou o processo de votação, 20 

solicitou a busca dos votos por correspondência e iniciou a apuração dos votos. Estavam 21 

aptos a votar 3.336 (três mil, trezentos e trinta e seis) profissionais. Ao término da 22 

apuração, por volta das 19:30, dos 3.336 profissionais aptos a votar, 2.642 efetivamente 23 

votaram, representando 79,19% do total apto, destes 2.392 foram pelo sistema on-line, 24 

166 votos de forma presencial e 84 votos por correspondência. Deixaram de votar um 25 

total de 694 profissionais, o que corresponde a 20,81%. Dos 2.642 votos apurados, a 26 

chapa “União e renovação: por um novo conselho”, encabeçada pelo candidato a 27 

presidente Médico Veterinário Dr. Altair Santana de Oliveira, obteve um total de 2.092 28 

votos, correspondendo à 79,18% dos votos apurados. Votos nulos e brancos totalizaram, 29 

respectivamente, 373(14,11%) e 177(6,71%). Ao término da apuração a chapa “União e 30 

renovação: por um novo conselho” sagrou-se vencedora do pleito para a gestão do 31 

CRMV-BA no triênio 2019-2022. Por fim, este Delegado Observador, determinado pelo 32 

CFMV, não constatou nenhum fato que possa a vir comprometer a lisura do pleito 33 

relatado. Ressaltamos que o processo ocorreu em conformidade com o que preconizam as 34 

Resoluções CFMV nº 958/2010 e nº 1122/2016”. Ao final, ele informou que estará 35 
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enviando o Relatório à Assessoria Administrativa. Ato seguinte. Com a palavra, o 1 

Conselheiro Atualpa cumprimentou a todos(as). Falou do seu pesar pelo falecimento do 2 

Dr. Nivaldo. Ato contínuo, noticiou que esteve representando o CFMV no evento RITA. 3 

Falou que o Conselho Federal foi muito bem recebido e que o evento foi voltado para as 4 

Américas, mas que haviam vários outros Países participando. A maioria dos participantes 5 

foram médicos veterinários (90%). Informou que fará a leitura do Relatório sobre o evento, 6 

como consta da pauta dessa Sessão. Ato seguinte. Com a palavra, o Conselheiro 7 

Wanderson cumprimentou a todos(as). Mencionou o seu pesar pelo falecimento do Dr. 8 

Nivaldo, disse que ele foi parceiro e amigo. Registrou sua participação no processo 9 

eleitoral do CRMV-RS como Delegado Observador. Procedeu à leitura do seu Relatório. 10 

“(...): RESULTADO DAS ELEICÕES CRMV-RS / 2018. Eleições realizadas dia 11 

30/10/2018. As formas de votação, comunicadas aos MV e Zootecnistas, foram através do 12 

voto presencial (na sede do CRMV-RS, em Porto Alegre), pelos Correios e por meio 13 

eletrônico (internet). O pleito transcorreu de forma pacífica cujo resultado determinou a 14 

realização de segundo turno, a ser realizado dia 29/11/2018, entre as Chapas 2 e 1. Dados 15 

numéricos: Número de eleitores aptos:9.612/Número de votantes:8.041/Número de votos 16 

nulos:328/Número de votos brancos:288/Abstenção:16,33%. Resultados: Chapa-01 União 17 

e Valorização - votos presenciais:124/votos eletrônicos:2.562.Total:2.686. Chapa 02 - 18 

Renovação, Transparência e Participação - votos presenciais:190/votos 19 

eletrônicos:2.532.Total:2.722. Chapa 03 - União e Transparência - votos 20 

presenciais:88/votos eletrônicos:1.929.Total:2017. O início foi às 9:12h devido à queda 21 

no sistema (internet) que se repetiu várias vezes ao longo do dia. Devido a esse fator, 22 

centenas de profissionais ligaram para o CRMV-RS e para colegas das chapas, para 23 

reclamar que não estavam conseguindo votar devido às constantes quedas do sistema 24 

(internet). Às 16h o presidente da Comissão Eleitoral, reuniu os representantes das 3 25 

chapas concorrentes e de comum acordo, decidiu-se por estender a votação até às 18:00h, 26 

para compensar o tempo de queda do sistema. Essa decisão foi colocada imediatamente 27 

no site do CRMV-RS. O atraso na apuração foi consequência das quedas no sistema. A 28 

cada intervalo de interrupção, foi necessário finalizar o relatório de votação, gerando um 29 

enorme trabalho que durou quase 4 horas e mais de 500 páginas de relatório. Para os 30 

profissionais que optaram pela votação eletrônica e não votaram, sugiro não cobrar multa 31 

eleitoral, pois podem não ter conseguido devido às falhas no sistema. De qualquer forma 32 

as eleições foram um sucesso, visto que a abstenção foi a menor da história das eleições 33 

do CRMV-RS Goiânia, 05 de novembro de 2018.Wanderson Alves Ferreira. Delegado 34 

observador do CFMV”. Ao final disse que em torno de 440 não votaram por conta da falha 35 
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do sistema. Disse que não sabe se essas pessoas que tentaram e não conseguiram ficaram 1 

registrados no sistema utilizado. No uso da palavra, o Presidente em exercício mencionou 2 

que caso tenha esse registro quanto à tentativa de votar já será um caminho para se tratar 3 

de forma adequada. Disse que a ferramenta mostrou uma fragilidade e que espera que tal 4 

questão seja superada no segundo turno do CRMV-RS. Como também em outros 5 

Conselhos para que assim, não se fuja ao objetivo da eleição online, que é uma melhor 6 

eleição possível para todos. Disse que havendo alguma demanda de algum Conselho 7 

Regional sobre o caso em específico o assunto então, deverá voltar para ser debatido em 8 

Sessão. Ato seguinte. Com a palavra, o Conselheiro Fábio cumprimentou a todos(as). 9 

Declarou seu pesar pelo falecimento do Dr. Nivaldo. Mencionou sua participação no I 10 

Congresso de Medicina Veterinária do Amazonas em 12 de novembro, apresentando seu 11 

Relatório: Ao Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida MD Presidente do Conselho Federal 12 

de Medicina Veterinária Brasília – DF Relatório de representação em eventos – I 13 

Congresso de Medicina Veterinária do Amazonas, Manaus-AM. Sr. Presidente. Atendendo 14 

designação de V. Sa. Representei o CFMV na abertura oficial do I Congresso de Medicina 15 

Veterinária do Amazonas, Manaus, no dia 12 de novembro de 2018. Este evento foi 16 

promovido pela Universidade Nilton Lins com o apoio dos Conselhos Federal e Regional 17 

de Medicina Veterinária (CRMV-AM) e Sociedade de Medicina Veterinária do Amazonas 18 

(SMEVAM). O evento ocorre nas dependências da Universidade Nilton Lins e tem como o 19 

objetivo, congregar profissionais renomados nacionalmente e especializados nas 20 

principais áreas da profissão para proporcionar conhecimento e atualização aos 21 

participantes. Na oportunidade da abertura, participaram várias entidades nacionais 22 

como Universidades, Conselhos Federal e Regional de Medicina Veterinária (CRMV-AM) 23 

e Sociedade de Medicina Veterinária do Amazonas, profissionais e acadêmicos da 24 

Medicina Veterinária.  O CFMV e todas as entidades citadas foram muito bem 25 

recepcionados e reconhecidos pelo papel funcional e institucional de cada uma delas. Na 26 

abertura do evento, a mesa de honra foi composta de autoridades como: a Magnifica Vice 27 

Reitora da Universidade Nilton Lins, Karla Lilian Magalhães Pedrosa; a Dra. Jessica 28 

Cordeiro Duarte, Presidente do Congresso de Medicina Veterinária do Amazonas; o 29 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Nilton Lins, Dr. Jean 30 

Samonek; a acadêmica do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Nilton Lins, 31 

Maria Vitória, representando os demais estudantes; o Dr. Rui de Oliveira Gomes, 32 

Presidente da Junta Governativa da Sociedade de Medicina Veterinária do Amazonas; o 33 

Dr. Haruo Takatani, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do 34 

Amazonas e Fábio Holder de Morais Holanda Cavalcanti do CFMV (representando o 35 
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Presidente do CFMV). Durante a abertura, tive a satisfação de apresentar o vídeo 1 

institucional comemorativo dos 50 anos do Sistema CFMV/CRMV’s e falar sobre o CFMV 2 

no que diz respeito ao seu objetivo e missão como Autarquia Federal, de como se 3 

comporta a nova gestão para a Medicina Veterinária e Zootecnia, também foi relatado o 4 

cenário econômico e a importância das profissões para a evolução positiva dos dados 5 

produtivos apresentados, outro ponto foi a resolução de “maus tratos” e o repudio ao 6 

ensino a distância. Na conclusão, convidei todos a fazer parte do Sistema. Após o ato 7 

solene, deu-se início as atividades do Congresso.  O referido Congresso ocorrerá nos dias 8 

12, 13 e 14 de novembro. O evento contará com palestrantes de renome nacional em 9 

diferentes especialidades, contará também com apresentações orais e exposições de 10 

trabalhos científicos. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e 11 

apreço, Respeitosamente, Manaus, AM, 12 de novembro de 2018.  Zoot. Fábio Holder de 12 

Morais Holanda Cavalcanti CRMV-AM 041/Z Conselheiro Suplente do CFMV Presidente 13 

da Câmara Técnica de Zootecnia”. Ao final, ele mencionou que o Presidente do CRMV-14 

AM solicitou que na próxima edição desse evento, o CFMV realize em conjunto uma 15 

Sessão Plenária Ordinária. Disse que pediu que o pedido fosse formalizado ao Conselho 16 

Federal. Ato seguinte. Com a palavra, o Conselheiro João Alves cumprimentou a todos(as). 17 

Falou do seu pesar pelo falecimento do colega Dr. Nivaldo e da sua grandeza como pessoa. 18 

Mencionou a recomposição do Plenário seja realizada de forma tranquila. Na sequência 19 

destacou sua participação no XX Congresso Chileno e no XX PANVET, no período de 15 20 

a 17/11/2018, no Chile. Disse que esteve presente acompanhado dos Conselheiros José 21 

Arthur e Cícero Pitombo para representar o Conselho Federal e também o Brasil. Falou 22 

que foi uma experiência muito interessante tanto do ponto de vista pessoal, profissional e 23 

como Conselheiro. Mencionou que foi percebido que a Associação passa por um momento 24 

de crise e que a presença efetiva do Brasil, não só do ponto de vista financeiro, nessa 25 

reunião trouxe um novo alento à Associação e até a voltar a ser protagonista dos estudos da 26 

Medicina Veterinária no Continente Americano. Informou que durante o evento ocorreu a 27 

eleição da Nova Gestão para 2018 a 2020, destacou que os membros da Diretoria foram 28 

reconduzidos aos cargos. Falou que a Comissão de Ética foi renovado e que o Brasil se 29 

colocou à disposição para o corpo. Disse que foi aprovada uma moção com relação à 30 

proliferação de cursos da Medicina Veterinária como também uma em relação ao EAD, 31 

que é um problema e uma preocupação das Américas como um todo. Foi chamada de 32 

Moção de Preocupação. Registrou que essa moção expedida pela Associação com certeza 33 

dará uma reforçada na luta do Conselho Federal a respeito dessas questões. Mencionou que 34 

a troca de experiências foi enriquecedora. Registrou que durante o Congresso Chileno, por 35 
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solicitação deles, fez uma apresentação informando da experiência que o CFMV tem na 1 

questão de credenciamento de certificação das especialidades e que foi bastante 2 

interessante. Agradeceu pela oportunidade de ter participado do evento e pela confiança de 3 

terem delegado sua participação nessa missão tão importante. Com a palavra, o 4 

Conselheiro José Arthur cumprimentou a todos(as). Falou do seu pesar pelo falecimento do 5 

Dr. Nivaldo, que foi muito amigo e que o conheceu em 2005 e que guardará uma boa 6 

imagem dele. Prosseguindo, falou de sua presença no evento do Chile relatado pelo 7 

Conselheiro João Alves. Disse que a participação do Brasil no PANVET foi essencial e 8 

diferenciada. Destacou que o Brasil estava um tanto quanto apagado diante da Associação, 9 

mas que agora saiu de lá com uma posição de vogal por unanimidade, que foi o 10 

Conselheiro Cícero Pitombo. E, que no seu entendimento o Brasil retomou o seu 11 

protagonismo e que esse era o objetivo desse grupo.  Ato seguinte. Com a palavra, o 12 

Conselheiro Pitombo cumprimentou a todos(as). Falou da sua participação no evento 13 

PANVET, no Chile, em conjunto com os Conselheiros José Arthur e João Alves. Disse que 14 

foi designado como Delegado Titular e que o evento foi muito produtivo e efetivo. 15 

Destacou que onze Países participaram e que houve diversas discussões. Falou que no 16 

primeiro dia foram aprovadas Atas de reuniões anteriores, verificação da situação da 17 

Associação que vem vivendo uma situação difícil em relação às finanças, mas que 18 

politicamente parece bem. Contou que o Uruguai desassociou da Associação. Disse que o 19 

Brasil se candidatou para realizar o Congresso em 2020, ficando como suplente, pois o 20 

México já havia se candidatado e que será realizado na cidade de Zacatecas. Relatou suas 21 

considerações quanto aos assuntos discutidos durante o evento. “(...)”.  Em seguida, ele 22 

mencionou a aprovação de uma moção que foi assinada em relação ao número de 23 

faculdades no Continente e contra o EAD na área de saúde. Disse que foi solicitado que o 24 

Brasil faça uma minuta de uma nota de preocupação a respeito do EAD na área da saúde 25 

para divulgação e que após a Sessão estarão trabalhando nessa nota. A nota será destinada 26 

à Associação Mundial de Veterinária para divulgação nos Congressos. Informou que o 27 

Brasil estava um pouco fora das decisões políticas da Associação, porém, desde 2006 faz 28 

parte da Diretoria. Registrou que em atendimento ao pedido do Presidente se candidatou à 29 

uma vaga no Conselho Diretivo da Associação e para satisfação obteve êxito. Disse que a 30 

Diretoria Executiva foram reeleitos por aclamação. Os Vogais que são os Conselheiros tem 31 

a função de auxiliar a Diretoria como acontece aqui no Brasil. Disse que a essa escolha foi 32 

por aclamação e pontuou que foi bem importante, pois não eram conhecidos e que 33 

acreditaram no que disseram sobre o Brasil ter uma participação mais efetiva na 34 

Associação. Pontuou que atualmente o Brasil contribui com 3 mil dólares anuais à 35 
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PANVET(associação). O grupo brasileiro questionou qual o critério utilizado para 1 

definição do valor para esse pagamento, visto que os Estados Unidos (exemplo) contribui 2 

com mil dólares. Solicitaram que tivesse uma definição de regras para que o Brasil 3 

continue a contribuir. Informou que foi revisado o estatuto da Associação e foi inserida 4 

uma tabela com um número de profissionais que cada entidade tem para calcular o valor a 5 

ser pago e notificou que com esse critério definido, o Brasil terá que contribuir com a 6 

Associação o valor de 4 mil dólares anualmente, que deverá ser pago até 31 de março de 7 

cada ano. Mencionou que agora o Brasil, em termos políticos, está em uma situação de 8 

destaque e muito bem visto na Associação. Informou que eles sugeriram a criação de 9 

grupos de trabalho para discutirem o mercado de trabalho, a saúde única, a sanidade, o que 10 

foi aprovado. Sinalizou que a reunião em 2019 será realizada na Costa Rica. Reafirmou 11 

que em 2020 será realizado no México o Congresso e a reunião. Salientou que a USP e a 12 

UFMG se candidataram junto à Associação para intercâmbio de estudantes e qualquer 13 

universidade poderá se inscrever. Mencionou o COPEVET – Conselho Panamericano de 14 

Educação Veterinária, órgão assessor da Associação Panamericana e disse que o Vice-15 

Presidente desse Conselho é o Dr. Rafael Mondadori que provavelmente será eleito em 16 

2020 à Presidente, caso ele tenha interesse, mas a vaga já está acertada que é do Brasil. Em 17 

seguida, informou que o Dr. Felipe Wouk faz parte de Comitê do COPEVET e que o Dr. 18 

Benedito Dias preside um Comitê. Falou que nessa reunião da PANVET, o COPEVET não 19 

foi discutido. Ao final, parabenizou o Presidente pela iniciativa de ter enviado uma 20 

Delegação a esse evento. Disse que foi muito produtiva a equipe e ressaltou que na 21 

Associação somente o CFMV representa o Brasil, não existe outra entidade associada. 22 

4.1.ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA TÉCNICA OU 23 
ADMINISTRATIVA: 4.1.1.Processo Administrativo. Procedência: CRMV-RS. 24 

Assunto: Referendar Homologação do Presidente às Ações deliberadas pela Junta 25 

Governativa Interina. Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti 26 

de Almeida. No uso da palavra, o Presidente participou que nesse segundo dia da Sessão 27 

está ausente o Conselheiro Federal Efetivo, Zoot. Wendell José de Lima Melo e a 28 

Conselheira Federal Efetiva, Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto. Em seguida, efetivou 29 

o Conselheiro Federal Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira em substituição ao 30 

Conselheiro Wendell e a Conselheira Federal Zoot. Paula Gomes Rodrigues em 31 

substituição à Conselheira Therezinha. O Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Méd. 32 

Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares que procedesse à leitura dos pareceres respectivos aos 33 

processos apresentados pela Junta Governativa do CRMV-RS. Com a palavra, o Vice-34 

Presidente avisou que todos os processos, que tratam de ações realizadas, enviados ao 35 
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Conselho Federal pela Junta Governativa Interina do CRMV-RS foram analisados pelo 1 

Diretor do Departamento de Administração, Sr. Edson Hernandes Dourado, gerando assim 2 

Relatórios. Em seguida, ele mencionou o Processo Administrativo CFMV nº 5393/2018 e 3 

na sequência procedeu à leitura da Conclusão do Relatório, que é parte integrante dos autos 4 

“(...): Diante o exposto, e tendo em vista que os referidos Processos Administrativos 5 

seguiram o disposto na Resolução CFMV nº 1041/13, sou de Parecer Favorável pela 6 

homologação por ‘ad referendum’ do Plenário, da Ata da 26º Reunião da Junta 7 

Governativa Interina do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do 8 

Sul – CRMV-RS, realizada em 09/11/2018, devendo tal decisão ser homologada na Sessão 9 

Plenária Ordinária que ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro de 2018”. DECISÃO: O 10 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o ad referendum do Presidente 11 

do CFMV quanto às ações deliberadas pela Junta Governativa Interina do CRMV-RS. 12 

4.1.1.a.Processos Administrativos. Procedência: CRMV-RS. Assunto: Homologar as 13 

Ações deliberadas pela Junta Governativa Interina. Apresentante: Presidente do CFMV, 14 

Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. Ato Contínuo. O Vice-Presidente mencionou 15 

o Processo Administrativo CFMV nº 5106/2018 e na sequência procedeu à leitura da 16 

Conclusão do Relatório, que é parte integrante dos autos “(...): Diante o exposto, e tendo 17 

em vista que a Junta Governativa Interina do CRMV-RS atuou conforme estabelecido no 18 

Artigo 1º, § 2º da Resolução CFMV nº 1210 de 24 de abril de 2018, sou de Parecer 19 

Favorável pela homologação da Ata da 22º Reunião da Junta Governativa Interina do 20 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul – CRMV-RS, realizada 21 

em 28/09/2018, devendo tal decisão ser homologada na Sessão Plenária Ordinária que 22 

ocorrerá no período de 21 a 22 de novembro de 2018”. Ato contínuo. O Vice-Presidente 23 

mencionou o Processo Administrativo CFMV nº 55412018 e na sequência procedeu à 24 

leitura da Conclusão do Relatório, que é parte integrante dos autos “(...): Diante o exposto, 25 

e tendo em vista que a Junta Governativa Interina do CRMV-RS atuou conforme 26 

estabelecido no Artigo 1º, § 2º da Resolução CFMV nº 1210 de 24 de abril de 2018, sou de 27 

Parecer Favorável pela homologação do relatório de atividades desempenhadas pela 28 

Junta Governativa Interina do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande 29 

do Sul – CRMV-RS, devendo tal decisão ser homologada na Sessão Plenária Ordinária 30 

que ocorrerá no período de 21 a 22 de novembro de 2018”. Ato contínuo. O Vice-31 

Presidente mencionou o Processo Administrativo CFMV nº 5542/2018 e na sequência 32 

procedeu à leitura da Conclusão do Relatório, que é parte integrante dos autos “(...): Diante 33 

o exposto, e tendo em vista que a Junta Governativa Interina do CRMV-RS atuou 34 

conforme estabelecido no Artigo 1º, § 2º da Resolução CFMV nº 1210 de 24 de abril de 35 
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2018, sou de Parecer Favorável pela homologação das Atas da 24ª, 25ª e 27ª das Reuniões 1 

da Junta Governativa Interina do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio 2 

Grande do Sul – CRMV-RS, realizadas em 26/10/18, 05/11/18 e 19/11/18 respectivamente, 3 

devendo tal decisão ser homologada na Sessão Plenária Ordinária que ocorrerá no 4 

período de 21 a 22 de novembro de 2018”. Em discussão. Em votação. DECISÃO: O 5 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, as ações deliberadas pela Junta 6 

Governativa Interina do CRMV-RS. Ato contínuo. No uso da palavra, o Presidente passou 7 

a palavra à senhora Presidente da Junta Governativa do CRMV-RS, a Méd. Vet. Elizabeth 8 

Rota Chittó para as suas considerações No uso da palavra, a Dra. Elizabeth destacou o 9 

processo eleitoral, realização do primeiro turno do CRMV-RS no dia 30/10/2018. Com a 10 

apuração de votos, ocorreu a necessidade de realizar um segundo turno que será realizado 11 

no dia 29/11/2018 concorrendo as chapas 01 e 02. Disse que foi publicado no Diário 12 

Oficial da União, com remessa de ofício ao CFMV. Informou que recebeu uma minuta da 13 

empresa que realizou a auditoria no CRMV-RS e que foi concluído que a eleição para a 14 

Diretoria Executiva, Conselheiros Efetivos e Suplentes, gestão 2018 a 2021, do Regional, 15 

realizada via internet, correio e presencial transcorreu dentro da regularidade, inexistindo 16 

qualquer fato relevante que pudesse estar em desacordo com a Resolução CFMV nº 17 

958/2010. Prosseguindo, disse que foi uma participação recorde dos médicos veterinários e 18 

dos zootecnistas nesse primeiro turno, com índice aproximado de 80 por cento de votantes 19 

em relação a todos os profissionais aptos. Informou que foram em torno de nove mil, 20 

seiscentos e dezessete os profissionais aptos a votarem. Total de eleitores votantes em 21 

torno de oito mil e considerou que a eleição foi um sucesso, apesar de alguns 22 

contratempos. Disse que até a presente data não foi apresentado nenhum Recurso em nome 23 

da chapa 3 e que nem impugnou o resultado obtido e nem os procedimentos adotados no 24 

dia da eleição do CRMV-RS. Mencionou que a Junta Governativa Interina se reuniu com a 25 

empresa que realizou as eleições responsável pelos procedimentos do WEB VOTO, em 26 

conjunto com o Presidente da CER/CRMV-RS, Dr. Cunha e também com os funcionários 27 

para ajustar alguns procedimentos a serem adotados no segundo turno. Ato contínuo. No 28 

uso da palavra, a Dra. Vera, Secretária-Geral da Junta cumprimentou a todos(as). Disse 29 

que a eleição foi um sucesso e recomendou que todos os CRMVs passe a utilizar esse 30 

processo de eleição, pois é um método que chegou para ficar. Falou que para o segundo 31 

turno será verificado e monitorado todos os fatos que durante o primeiro turno não foram 32 

bem colocados. Mencionou que ocorreram algumas reclamações, mas que foram em 33 

função da Resolução de eleição, principalmente em relação à multa que julgam o valor 34 

exorbitante e também como elas são aplicadas. Sinalizou que na última quinta-feira do mês 35 
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quando ocorrerá o segundo turno deverá transcorrer tudo bem e assim a Junta poder 1 

encerrar a sua participação no que foi incumbida de realizar a eleição do CRMV-RS. Com 2 

a palavra, o Presidente agradeceu à Presidente e à Secretária da Junta Governativa. Em 3 

seguida, ele questionou sobre os pagamentos de sucumbências se os problemas foram 4 

solucionados e a Dra. Elizabeth informou que sim. Disse que esteve no Regional o Dr. 5 

Montezuma para auxiliar a Junta e que deu tudo certo. A Junta Governativa foi 6 

parabenizada pelos Conselheiros pelo trabalho realizado no CRMV-RS. 7 

RECOMENDAÇÕES: Aguardar o final do prazo de apresentação de recursos que será no 8 

dia 03/12/2018. Se houverem que a CER julgue até o final, podendo até acontecer de 9 

chegar recurso no CFMV, o que deverá ser julgado até a uma solução definitiva. Em 10 

04/12/2018 não havendo interposição de recurso, a Posse da Nova Gestão do CRMV-RS 11 

poderá ser realizada no dia 05/12/2018. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal 12 

aprovou, por unanimidade, as Ações deliberadas pela Junta Governativa Interina. 13 

4.1.2.Processo Administrativo CFMV nº 5002/2018. Procedência: Associação Brasileira 14 

de Patologia Veterinária – ABPV. Assunto: Renovação da Habilitação para Concessão de 15 

Título de Especialista. Relatora: Conselheira Federal, Méd. Vet. Therezinha Bernardes 16 

Porto. No uso da palavra, o Presidente em exercício esclareceu que o parecer e voto será 17 

apresentado pelo Conselheiro Federal Francisco Atualpa. Com a palavra, o Conselheiro 18 

Federal, Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior informou que irá apenas ler o 19 

Relatório que a Conselheira Relatora já deixou pronto. Em seguida, ele procedeu à leitura 20 

do relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" "CONCLUSÃO E 21 

VOTO: Ao teor do exposto, CONHEÇO o pedido constante nos autos para, no mérito, 22 

APROVAR o pedido de renovação da Associação Brasileira de Patologia Veterinária 23 

(ABPV), para conceder Título de Especialista em Patologia Veterinária, o que faço com 24 

respaldo no Artigo 5º da Resolução CFMV nº 935/2009. É como voto”. Ato contínuo, o 25 

Presidente em exercício declarou aberta a discussão do Parecer da Relatora. Em votação. 26 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o parecer e voto 27 

da Conselheira Relatora. 4.1.3.Processo Administrativo CFMV nº 4608/2018. 28 

Procedência: Ouvidoria Geral do CFMV. Assunto: Questionamento sobre castração 29 

química. Relator: Conselheiro Federal, Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior. No 30 

uso da palavra, o Conselheiro João Alves solicitou ao Plenário autorização para que o 31 

processo seja retirado da pauta em função da complexidade da análise, o que foi 32 

autorizado. O processo deverá ser relatado na próxima Sessão Plenária Ordinária do 33 

CFMV. 4.1.4.Processo Administrativo CFMV nº 5087/2018. Procedência: Colégio 34 

Brasileiro de Oftalmologistas Veterinários – CBOV. Assunto: Habilitação para Concessão 35 
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de Título de Especialista em Oftalmologia Veterinária. Relator: Conselheiro Federal, Méd. 1 

Vet. Cícero Araújo Pitombo. Com a palavra, o Conselheiro Federal, Méd. Vet. Jose Arthur 2 

de Abreu Martins informou que irá apenas ler o Relatório que o Conselheiro Relator já 3 

deixou pronto. Em seguida, ele procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos 4 

autos e concluindo: "(...)" "CONCLUSÃO E VOTO: Ao teor do exposto, CONHEÇO o 5 

pedido constante nos autos para, no mérito, APROVAR o pedido de habilitação do 6 

Colégio Brasileiro de Oftalmologistas Veterinários (CBOV), para conceder Título de 7 

Especialista em Oftalmologia Veterinária, o que faço com respaldo no Artigo 5º da 8 

Resolução CFMV nº 935/2009. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente em exercício 9 

declarou aberta a discussão do Parecer do Relator. Em votação. DECISÃO: O Plenário do 10 

Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Relator. 11 

4.1.5.Relatório de Viagem referente participação no evento internacional RITA. (29ª 12 

Conferência Anual de Raiva nas Américas). Apresentante: Conselheiro Federal, Méd. Vet. 13 

Francisco Atualpa Soares Júnior. Com a palavra, o Conselheiro mencionou sua indicação 14 

pelo Plenário para representar o CFMV no evento que se realizou nos dias 28/10 a 15 

1º/11/2018, em Buenos Aires. Informou que em 2019 o evento será realizado em Kansas 16 

City, EUA. Em seguida apresentou o seu Relatório sobre o evento. “(...)”: “Relatório de 17 

participação do Conselheiro Efetivo FRANCISCO ATUALPA SOARES JÚNIOR. Título da 18 

Reunião/Evento: XXIX RITA – International Conference on Rabies in The Americas 2018. 19 

Órgão/Entidade responsável pelo Evento: Fundación Pablo Cassará. Data do evento: 28 20 

de outubro a 2 de Novembro de 2018. Local do evento: Buenos Aires – Argentina. 21 

Objetivo do evento: A conferência de Raiva nas Américas é uma ferramenta de divulgação 22 

de conhecimento e atualização técnica com apresentação de resultados das últimas 23 

pesquisas em Raiva, contibuindo para a análise e discussão. Aspectos relevantes de 24 

epidemiologia, interação vírus hospedeiro, métodos de diagnóstico, tratamento dentre 25 

outros vem a tona e são discutidos e apresentados de forma inovadora e intensa, 26 

permitindos aos profissionais das mais diversas áreas e locais possam se balizar com o 27 

que há de mais atual na ciência do vírus. Programação do evento: Em Anexo Relato 28 

sucinto dos fatos/decisões: Participei como ouvinte durante os 6 dias de evento, desde a 29 

palestra magna ao webinar de encerramento. Ao longo dos dias, os temas foram divididos 30 

com enfoque nos seguintes temas principais: Eliminação da transmissão da raiva humana 31 

por cães e gatos; Patogenia e profilaxia da raiva humana; Controle da raiva em animais 32 

domésticos e silvestres; Vigilância e epidemiologia da raiva; Estratégias de vacinação em 33 

cães e gatos e inovações no desenvolvimento de vacinas. Considerações finais: Importante 34 

a oportunidade do CFMV se fazer presente em eventos tão importantes como esse, focado 35 
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num tema específico e com tantos colegas presentes. Tive a oportunidade de conversar 1 

com diversos colegas do Brasil, dos mais diversos Estados, onde cito: São Paulo, Minas 2 

Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Goiás, 3 

Rio de Janeiro, Brasília e Goiás. Sempre há um reconhecimento da importância da 4 

participação e estímulo do CFMV a presença dos profissionais nesses eventos, haja vista o 5 

conhecimento técnico difundido e a possibilidade desses mesmos profissionais servirem de 6 

base técnica de apoio e suporte as ações dos CRMVs e do próprio CFMV. FRANCISCO 7 

ATUALPA SOARES JÚNIOR, CRMV-CE 1780”. Sinalizou que houve proposta de que o 8 

evento em 2020 pudesse ser realizado no Brasil. Ao final, disse que para 2020 o evento 9 

ainda não tem onde ser sediado e lá foi falado que poderia ser realizado no Brasil. 10 

Agradeceu a oportunidade e disse que ficou muito satisfeito por ter participado e que 11 

tecnicamente foi maravilhoso. No uso da palavra, o Vice-Presidente parabenizou o 12 

Conselheiro e disse que a ideia de enviá-lo ao evento foi excelente. Mencionou que 13 

participou desse evento em 2012 quando foi realizado em São Paulo e que foi 14 

extremamente importante. Sinalizou que se trata de uma doença gravíssima e que 15 

continuará sendo importante. Falou que a interface de médicos veterinários que trabalha 16 

nesse segmento é bastante considerável e que julga importante realizar um evento como 17 

esse no Brasil. Em seguida relatou como foi quando participou em 2012. “(...)”. 18 

Demonstrou sua expectativa de que o Brasil possa sediar o evento no futuro. No uso da 19 

palavra, o Conselheiro José Arthur parabenizou pelo trabalho apresentado. Disse que se 20 

trata de um tema importante. Falou da Revista CFMV quanto aos artigos técnicos e sugeriu 21 

que seja produzido um artigo técnico para inserir na Revista sobre a utilização de vacina 22 

em temperatura ambiente, pois talvez o colega não tenha acesso a tal informação. Quanto 23 

ao combate a raiva, na área de herbívoros, em alguns momentos no Rio Grande do Sul se 24 

julgou que a Raiva havia fugido do controle pela própria questão da etologia do morcego, 25 

etc. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo se desculpou pela equipe que foi ao 26 

PANVET não ter apresentado ao Plenário um Relatório sobre o evento, mas é que só 27 

chegaram no domingo e a partir de segunda já estavam no CFMV para a Sessão de 28 

Julgamento. Parabenizou o Conselheiro pela apresentação. Pediu que a parte técnica seja 29 

transmitida aos colegas. Na sequência, mencionou a importância de Membros de 30 

Comissões do CFMV fazerem apresentações mais consolidadas quando participarem de 31 

eventos patrocinados pelo Conselho Federal. Sugeriu que os colegas que foram liberados 32 

pelo Conselho para irem à Holanda, Argentina se manifestem a respeito do evento, prestar 33 

contas à Dra. Erivânia, ou ao Plenário, para que as ações fiquem mais transparentes quando 34 

alguém for falar em nome do CFMV. No uso da palavra, o Conselheiro Atualpa se 35 
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comprometeu a produzir o artigo para a Revista do CFMV e disse que o Abstract foi 1 

enviado ao Gabinete para remessa a todos(as). Com a palavra, o Conselheiro Wanderson 2 

parabenizou o Conselheiro Atualpa pela apresentação. Disse que sobre a questão da 3 

utilização e incentivo da vacina em temperatura ambiente, sem conservação é perigoso, 4 

pode ocorrer um choque de temperatura. Sugeriu que seja consultado o Ministério da 5 

Saúde, responsável por organizar a campanha de vacinação no Brasil. O Conselheiro 6 

Atualpa esclareceu que sobre a questão de duração de vacina, de temperatura ambiente são 7 

feitos de formas experimentais e que o uso da vacina de cão, gato e animais silvestres e que 8 

foi apresentada com uma experiência. E que serão utilizadas de acordo com as normas e 9 

regras conhecidas no País. Com a palavra, o Presidente parabenizou o Conselheiro pela 10 

apresentação. Sugeriu que já seja definido pelo Plenário o Conselho Federal se candidatar 11 

para a realização do evento no Brasil em 2020, já que o custo não é tão elevado. Em 12 

discussão. O Presidente propôs a criação de um Grupo de Trabalho com a coordenação do 13 

Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares que é do segmento Raiva e como 14 

membros, os Conselheiros Federais Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior e Med. 15 

Vet. João Alves do Nascimento Júnior. O Grupo deverá se preparar para organizará o 16 

evento em 2020. Destacou que O CFMV informará oficialmente o interesse do Conselho 17 

Federal na realização do evento RITA, o que foi aprovado, por unanimidade, pelo Plenário 18 

do Conselho Federal. Na sequência, o Presidente notificou que qualquer um(a) que viajar 19 

pelo Conselho Federal no seu retorno comparecer ao Plenário e apresentar o Relatório de 20 

sua viagem. Com a palavra, o Dr. José Arthur mencionou que talvez o(a) Representante 21 

não possa comparecer e propôs que seja feita uma apresentação em PowerPoint e 22 

encaminhe ao Conselho por e-mail (Gabinete / Assessoria Especial da Presidência), 23 

podendo ser anexado aos autos do respectivo processo de viagem. No uso da palavra, o 24 

Presidente registrou que seria interessante e ideal é que a pessoa venha, pois podem surgir 25 

dúvidas técnicas que já seriam esclarecidas. Com a palavra, a Conselheira Paula sugeriu a 26 

utilização de aparelho de videoconferência, que é melhor do que o Skype e as 27 

apresentações podem ser vistas perfeitamente. Com a palavra, o Tesoureiro evidenciou que 28 

já foi aprovado em Sessão Plenária que o deve ser feito um Relatório breve para o 29 

Departamento de Comunicação divulgar, inclusive o Departamento se queixa que não tem 30 

recebido notas para divulgação. Falou que utilizar o instrumento de videoconferência é 31 

excelente e que não terá custo. No uso da palavra, o Conselho Fábio corroborou com o que 32 

disse o Tesoureiro. Mencionou que essa ação já consta em Resolução do CFMV a 33 

obrigação de entregar o Relatório e certificado ou declaração de participação em evento. 34 

Propôs que seja utilizada essa prática para todo e qualquer evento (Nacional ou 35 
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Internacional). Com a palavra, a Sra. Laura concordou com o pronunciamento do 1 

Conselheiro Fábio quanto ao cumprimento da Resolução do CFMV, que é a de nº 2 

666/2000. Sobre o equipamento de videoconferência sinalizou que já está pautado no 3 

orçamento para 2019 e que já teve início um processo de licitação para aquisição do 4 

equipamento. 4.1.6.Processo Administrativo CFMV nº 4472/2018. Procedência: 5 

Associação Brasileira de Radiologia Veterinária – ABRV. Assunto: Habilitação para 6 

concessão de Título de Especialista em Diagnóstico por Imagem na Medicina Veterinária. 7 

Relator: Conselheiro Federal, Méd. Vet. José Arthur de Abreu Martins. O Conselheiro 8 

Relator informou que esse Processo Administrativo foi julgado na CCCXVII Sessão 9 

Plenária Ordinária do CFMV, realizada nos dias 24 e 25/10/2018 para concessão de Título 10 

de Especialista em Radiologia Veterinária e que na verdade essa Associação solicitou 11 

concessão de Título de Especialista em Diagnóstico por Imagem e que por isso foi feito 12 

novo Relatório para apresentação no Plenário. Na sequência, o Conselheiro Relator 13 

procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" 14 

"CONCLUSÃO E VOTO: Ao teor do exposto, CONHEÇO o pedido constante nos autos 15 

para, no mérito, APROVAR o pedido de habilitação da Associação Brasileira de 16 

Radiologia Veterinária (ABRV), para conceder Título de Especialista em Diagnóstico por 17 

Imagem na Medicina Veterinária, o que faço com respaldo no Artigo 5º da Resolução 18 

CFMV nº 935/2009. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente em exercício declarou 19 

aberta a discussão do Parecer do Relator. No uso da palavra, o Tesoureiro questionou 20 

quanto à solicitação de concessão de título em Diagnóstico por Imagem que abrange 21 

ultrassonografia, tomografia e outros e a Associação é de Radiologia. O Conselheiro 22 

Relator disse que a preocupação procede. Disse que quem trabalha com Radiologia 23 

normalmente já trabalha com diagnóstico de imagem e que com certeza essa Associação 24 

evoluirá para o Diagnóstico por Imagem. O Presidente em exercício questionou se no 25 

escopo do processo está citado que a Associação tem essa extensão às outras áreas de 26 

diagnóstico, pois deveria ter uma sintonia do título da Associação com o título de 27 

especialização que está sendo solicitado. O Relator disse que no seu entendimento sim e 28 

que só falta uma adequação do nome da Associação. O Presidente em exercício mencionou 29 

que no seu entendimento ainda há conflitos, pois a Associação denomina Radiologia 30 

Veterinária. O Relator salientou que todas as exigências para concessão do Título estão 31 

amparadas pela Resolução CFMV nº 935/2009. Com a palavra, o Conselheiro Atualpa 32 

solicitou vistas ao processo. Com a palavra, o Conselheiro Wanderson disse que concorda 33 

com o que disse o Tesoureiro, pois se trata de uma prática nova e não sabe se essa 34 

Associação está integrada com essa técnica de diagnóstico por imagem, No uso da palavra, 35 
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o Dr. Montezuma disse que o estatuto contempla essa prática. Com a palavra, o 1 

Conselheiro José Arthur procedeu à leitura da solicitação da Associação. “(...)”. Em 2 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o pedido 3 

de vistas solicitado pelo Conselheiro Federal, Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior.  4 

4.1.7.Nova Proposta de Calendário CFMV para 2019. (EXTRAPAUTA). Apresentante: 5 

Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. No uso da palavra, o 6 

Presidente mencionou a nova Proposta de Calendário CFMV para 2019, para as Sessões 7 

Plenárias Ordinárias, Sessões de Turmas Recursais, Sessões de Julgamento de Processos 8 

Éticos-Profissionais e Câmaras Nacionais de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Para 9 

a Câmara Nacional de Presidentes foram apresentadas duas opções, uma opção com 10 

reunião de três dias e outra com cinco dias para atendimento às sugestões dos CRMVs 11 

apresentadas durante a III CNP/CFMV-CRMVs. No uso da palavra, o Vice-Presidente 12 

registrou que uma reunião com três dias contemplará as necessidades. O Conselheiro 13 

Pitombo concordou com o Vice-Presidente. O Presidente disse que a próxima CNP terá 14 

uma dinâmica diferente, serão criados grupo de trabalho para discutirem temas 15 

diferenciados. Calendário 2019: a)-Sessão de Turmas Recursais – 22 e 23 de Janeiro em 16 

Brasília – DF; 19 e 20 de Fevereiro em Brasília – DF; 09 e 10 de Abril em Brasília – DF; 17 

04 e 05 de Junho, em Brasília – DF; 09 e 10 de Julho em Brasília – DF; 17 e 18 de 18 

Setembro, em Brasília – DF; 26 e 27 de Novembro, em Brasília – DF. b)-Sessão Plenária 19 

Ordinária – 24 e 25 de Janeiro, em Brasília – DF; 21 e 22 de Fevereiro, em Brasília - DF; 20 

20 a 22 de Março, em Aracaju – SE (convite do CRMV-SE); 11 e 12 de Abril, em Brasília 21 

- DF; 06 a 08 de Maio, em Florianópolis – SC (convite do CRMV-SC); 06 e 07 de Junho, 22 

em Brasília - DF; 11 e 12 de Julho, em Brasília - DF; 08 e 09 de Agosto, em Brasília - DF; 23 

19 e 20 de Setembro, em Brasília - DF; 24 e 25 de outubro, em Brasília - DF; 28 e 29 de 24 

Novembro, em Brasília – DF e 19 e 20 de Dezembro, em Brasília - DF.  c)-Câmara 25 

Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs – 12 a 14 de Fevereiro, em Fortaleza 26 

– CE (convite do CRMV-CE); 13 a 15 de maio, em Brasília – DF (por ocasião do 27 

Congresso da ANCLIVEPA Brasil nos dias 16 a 18); 21 a 23 de agosto, local a ser 28 

definido; 20 a 22 de novembro, local a ser definido.  d)-Sessão Especial de Julgamento de 29 

processos Éticos Profissionais – 14 e 15 de Março, em Brasília – DF;  06 e 07 de Agosto, 30 

em Brasília – DF e 22 e 23 de Outubro, em Brasília-DF. Em discussão. Em votação. 31 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o Calendário de 32 

reuniões do CFMV para o exercício de 2019. 4.2.ASSUNTOS E PROCESSOS DE 33 

NATUREZA CONTÁBIL-FINANCEIRA. 4.2.1.Apresentação de Relatório da 34 

Comissão de Tomada de Contas do CFMV –CTC/CFMV (Ata da V Reunião de 35 
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2018). Apresentante: Presidente da CTC/CFMV, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo. No 1 

uso da palavra, em virtude da ausência do Presidente da Comissão Méd. Vet. Cícero 2 

Araújo Pitombo, o Membro Titular da CTC/CFMV, Méd. Vet. José Arthur de Abreu 3 

Martins fez a leitura da Ata da reunião realizada nos dias 05 e 06/11/2018, onde constam 4 

as ações da Comissão durante essa reunião realizada no CFMV “(...): ATA DA V 5 

REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS - CTC/CFMV REALIZADA 6 

NOS DIAS 05 e 06/11/2018 NA SEDE DO CFMV. Nos dias cinco e seis de 7 

novembro de 2018, reuniram-se na cidade de Brasília no Distrito Federal, na sede 8 

do CFMV, os membros titulares da Comissão de Tomada de Contas do CFMV, Dr. 9 

Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº 3562, Presidente, Dr. José Arthur de Abreu 10 

Martins, CRMV-RS nº 2667, membro titular e Dr. Fábio Holder de Morais Holanda 11 

Cavalcanti, CRMV-AM nº 041/Z, membro titular. 1. Abertura dos Trabalhos. 1.1 - 12 

Foi realizada uma reunião com o senhor Edson Dourado (Chefe do Departamento 13 

Administrativo–Depad) e o senhor Elismar Dias (servidor do Departamento 14 

Administrativo-Depad) para tratar da metodologia do sistema de arquivo, utilizado 15 

pelo CFMV, tendo como objetivo a melhoria do fluxo de tramitação de todos 16 

documentos produzidos e recebidos pelo CFMV. Foi solicitado ao senhor Edson 17 

Dourado que apresente uma proposta de fluxo de tramitação de documentos. A 18 

CTC solicitou a confecção de carimbos institucionais aos seus representantes 19 

“Presidente; Membros titulares e suplentes da CTC” e que neste carimbo conste: 20 

Nome; CRMV; Cargo e período de gestão. 1.2 – Prestações de contas: CRMV-PA – 21 

Não foi analisada pois o regional possui pendências em 2016 e 2017. CRMV-PB – 22 

Prestação de conta foi enviada ao CFMV, no entanto não foi analisada pela 23 

controladoria. CRMV-RR – Não foi analisada pois o regional não encaminhou as 24 

correções apontadas. 2. Análise das Prestações de Contas. Processos 25 

Administrativos sobre Diárias e Passagens do CFMV/2018: 2.1 – Processos que 26 

faltam fazer referência à portaria de nomeação do beneficiário, bem como falta relatório 27 

de participação e ou ATA: 2454/2018; 2503/2018 e 2337/2018; 2.2 - PA 3166/2018: Falta 28 

fotocópia dos bilhetes de embarque. 2.3 - PA 3742/2018: Falta assinatura do ordenador 29 

de despesa na Nota de Liquidação. 2.4 - Processos que Faltam relatório de participação e 30 

ou ATA: 2281/2018; 2245/2018 e 1445/2018. 2.5 - PA 1140/2018: Falta assinatura do 31 

ordenador de despesa e do senhor Tesoureiro; faltam fotocópias dos bilhetes de 32 

embarque; falta relatório de participação e ou ATA. 2.6 - PA 2044/2018: Falta fazer 33 
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referência à portaria de nomeação; falta relatório de participação e ou ATA. 2.7 – 1 

Processos aprovados pela CTC: 4273/2018; 3722/2018; 4203/2018; 3220/2018 e 2 

4478/2018. 2.8 - PA 2746/2018: Falta assinatura do ordenador de despesa no recibo da 3 

diária. 2.9 - PA 2768/2018: Falta assinatura do ordenador de despesa no recibo da 4 

diária; faltam fotocópias dos bilhetes de embarque. 2.10 - PA 2979/2018: Falta 5 

assinatura do ordenador de despesa na baixa do pagamento de diárias; falta relatório de 6 

participação e ou ATA; falta fotocópia dos bilhetes de embarque. 2.11 - Processos que 7 

faltam assinaturas nos recibos de férias: 2170/2018; 2171/2018; 2169/2018; 2168/2018; 8 

2055/2018 e 731/2018. 2.12 - PA 3545/2018: Falta assinatura de todos os envolvidos no 9 

processo. 2.13 - PA 3031/2018: Falta assinatura por parte servidor e do líder imediato no 10 

recibo de abono de férias. 2.14 - PA 1529/2018: Falta assinatura por parte do líder 11 

imediato no recibo de abono de férias e na nota de lançamento contábil. 2.15 - PA 12 

3032/2018: Falta assinatura do beneficiário e do líder imediato no recibo de abono de 13 

férias. 2.16 - PA 6491/2017: Falta assinatura no recibo de abono de férias de todos os 14 

envolvidos no processo. 2.17 - Processos que faltam assinaturas dos beneficiários no 15 

recibo de férias: 2167/2018; 1182/2018 e 1531/2018. 2.18 - Processos que faltam 16 

assinaturas do funcionário e do líder imediato no recibo e no abono de férias: 832/2018; 17 

1305/2018 e 125/2018. 2.19 - PA 1345/2018: Faltam assinaturas do funcionário e do 18 

senhor Secretário Geral no recibo e no abono de férias. 3. Vale Transporte: 3.1 – 19 

Processos que faltam assinatura dos funcionários e do Ordenador de despesa na nota de 20 

liquidação, de cancelamento de liquidação e estorno de baixa de pagamento: 2302/2018; 21 

3877/2018; 3286/2018 e 3203/2018. 3.2 – Processo aprovado pela CTC: 3435/2018. 4. 22 

Processos sobre Ressarcimento: 4.1 – Processos que faltam assinaturas do Ordenador 23 

de Despesas na Nota de Liquidação: 373/2018; 374/2018; 230/2018 e 889/2018. 4.2 – 24 

Processos que faltam assinaturas do Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação e 25 

com rasura nas capas: 290/2018 e 478/2018. 4.3 – Processos que faltam assinaturas do 26 

Ordenador de Despesas na Nota de Liquidação e fotocópia do cartão de embarque: 27 

113/2018 e 121/2018. 4.4 – PA 1864/2018: Falta assinatura do Ordenador de Despesas 28 

na Nota de Empenho. 4.5 – Processos que faltam assinatura do Ordenador de Despesas 29 

nas Notas de Liquidação dos seguintes processos: 1885/2018 e 968/2018. 4.6 – PA 30 

080/2018: Faltam assinaturas do Ordenador de Despesas na Nota de liquidação e baixa 31 

de pagamento. 4.7 – PA 408/2018: Falta relatório de viagem; falta assinatura do 32 

beneficiário no recibo de diária e do ordenador de despesas na nota de liquidação. 4.8 – 33 
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PA 097/2018: Faltam fotocópias do bilhete de embarque, dos recibos do pedágio e do 1 

ticket de combustível; faltam assinaturas do ordenador de despesas na nota de liquidação 2 

e baixa de pagamento. 4.9 – PA 080/2018: Falta assinatura do Ordenador de Despesas 3 

na Nota de liquidação e baixa de pagamento. 4.10 - Processos aprovados pela CTC: 4 

2010/2018; 198/2018 e 760/2018. 4.11 – PA 759/2018: Falta assinatura do Ordenador de 5 

Despesas na Nota de liquidação e falta da fotocópia do bilhete de embarque. 5. Assuntos 6 

diversos: 5.1 – PA 3393/2018: Falta assinatura do Ordenador de Despesas na Nota de 7 

Pré-empenho. 5.2 – Contratos – Sugerimos que cada contrato tenha um fiscal, assim 8 

como ocorre em alguns regionais. 6. Processos Licitatórios: 6.1 - PA 1460/2017 – 9 

Falta assinatura do ordenador de despesa no Pré-empenho constante da folha 388; 10 

falta assinatura da equipe de apoio (folha 545); falta assinatura na nota de 11 

liquidação (folhas 629 a 639). 6.2 – PA 1673/2018 – Falta assinatura no Pré-12 

empenho (folha 92); falta assinatura na nota de liquidação (folha 132). 6.3 – PA 13 

7211/2017 – Falta assinatura do ordenador de despesa na note de Pré-empenho 14 

(folha 89); faltam assinaturas das testemunhas no termo aditivo (folhas 137 e 167); 15 

falta assinatura do ordenador de despesas na nota de liquidação (folha 193); 16 

apensado a este processo consta regular o PA 2527/2018. 6.4 - PA 1548/2018 – 17 

Falta assinatura do ordenador de despesa na nota de liquidação (folha 100). 6.5 - 18 

PA 3303/2018 – Falta assinatura do ordenador de despesa na nota de empenho e 19 

de liquidação (folhas 13 e 50). 6.6 - PA 905/2018 – Falta assinatura do ordenador 20 

de despesa na nota de Pré-empenho (folha 16); falta assinatura das testemunhas no 21 

termo aditivo (folha 72); falta assinatura em nota de liquidação (folhas 112 e 134); 22 

falta assinatura na baixa de pagamento (folha 137); falta assinatura na nota de 23 

retenção (folhas 140 e 143); falta numeração das folhas do processo a partir da 24 

folha 143. 6.7 PA 1912/2018 – Falta assinatura na nota de Pré-empenho (40); falta 25 

assinatura na nota de liquidação (folha 108). 6.8 - PA 3423/2018 – Falta 26 

assinatura na nota de Pré-empenho (folha 29). 7. Jetons/ Representação. 7.1 - PA 27 

3204/2018 – Falta assinatura na baixa de pagamento (folha 10). 7.2 - Processos 28 

aprovados pela CTC: 3556/2018; 3685/2018; 3325/2018; 2209/2018; 3547/2018; 29 

0424/2018; 0434/2018; 3350/2018; 3023/2018; 4507/2018; 4425/2018; 3455/2018; 30 

3379/2018; 3105/2018 e 3654/2018. 7.3 - PA 4249/2018 – A CTC volta a 31 

questionar a Portaria CFMV 85/18, pois no entendimento desta Comissão é 32 



 

 

  

 

 

 

  
 

ATA DA CCCXVIII SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 

CFMV.................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
 

 

24 

 

necessário a demonstração dos cálculos utilizados para fixar o valor de R$350,00 1 

de acordo com o inciso I do Art. 3º da Resolução 1017/2012 citada na referida 2 

Portaria. Sugerimos também, alteração do §1º do Art. 1º dessa portaria 3 

extinguindo a limitação de 02(dois) dias por semana, devendo ser pago por vinda 4 

ao CFMV; sugerimos o atesto por outro diretor com a criação de formulário 5 

próprio (Resolução 1017). 7.4 - PA 3299/2018 – A CTC questiona a Portaria 6 

CFMV 30/06, pois no entendimento desta Comissão é necessário a demonstração 7 

dos cálculos utilizados para fixar o valor de R$350,00; falta assinatura da baixa de 8 

pagamento. 7.5 - PA 3191/2018 – Falta assinatura do ordenador de despesa na 9 

baixa de pagamento (folha 07); falta apresentação de relatório/ATA. 7.6 - PA 10 

3106/2018 – Falta assinatura do ordenador de despesa na baixa de pagamento 11 

(folhas 11, 13, 15 e 17); falta apresentação de relatório/ATA. 7.7 3022/2018 – 12 

Falta assinatura do ordenador de despesa na baixa de pagamento (folhas 12, 14, 13 

16 e 18); falta apresentação de relatório/ATA. 7.8 2227/2018 – Falta apresentação 14 

de relatório/ATA. 8. Outros: 8.1 – Pauta da próxima reunião: Processos de 2018 15 

não analisados e ou com as pendências apontadas já saneadas para aprovação 16 

pela CTC. Sugerimos que o Depad encaminhe os processos da atual gestão 17 

(2017/2020), pendentes de assinatura, aos responsáveis. Nada a mais havendo a 18 

ser tratado, foram encerrados os trabalhos, no qual eu, Rodrigo Mendes de Souza, 19 

Mat. CFMF nº 0535, lavro e assino a presente ata. Assinam também o Med. Vet. 20 

Cícero Araújo Pitombo CRMV-RJ nº 3562, Presidente; José Arthur de Abreu 21 

Martins, CRMV-RS nº 2667, membro titular e Fábio Holder de Morais Holanda 22 

Cavalcanti, CRMV-AM nº 041/Z, membro titular”. Ao final o Conselheiro José Arthur 23 

notificou que as inconformidades encontradas e relatadas são preocupantes. Em discussão. 24 

Com a palavra, o Conselheiro Fábio, também Membro da CTC/CFMV, registrou que dos 25 

processos analisados somente 10 por cento foram aprovados pela CTC/CFMV. Disse que a 26 

análise não foi feita por amostragem e que os erros visualizados quando analisados 27 

processos de anos anteriores continuam nesta Gestão atual. Ele solicitou que caso o 28 

documento não precise de assinatura de Gestores e outros que o campo destinado para a 29 

assinatura seja retirado. Solicitou ainda, que os procedimentos administrativos sejam 30 

revistos para que não ocorram problemas para esta Gestão em uma situação de auditoria 31 

até pelo Tribunal de Contas da União, se for o caso. No uso da palavra, o Presidente em 32 

exercício questionou se os processos analisados são de 2018. O Conselheiro José Arthur 33 
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disse que a Comissão já analisou alguns processos da Gestão anterior e que as falhas se 1 

repetem. O Presidente em exercício manifestou sua preocupação quanto as informações 2 

relatadas pela Comissão. Disse que medidas efetivas precisam ser tomadas. Solicitou ao 3 

Gabinete da Presidência e ao Departamento Jurídico, nas pessoas da Sra. Laura e Dr. 4 

Montezuma, que as sugestões apresentadas pela Comissão sejam analisadas e que sejam 5 

propostas soluções de saneamento. No uso da palavra, o Tesoureiro disse que a repetição 6 

de problemas ocorridos desde a Gestão anterior e que ainda vêm ocorrendo é preocupante, 7 

precisam ser reparados, mas que primeiramente deverá ser realizado um acerto de forma 8 

legal, normatizado e após trabalhar esses vícios administrativos hoje existentes. Com a 9 

palavra, o Conselheiro Atualpa relatou sobre o funcionamento administrativo da instituição 10 

onde trabalha e como são os procedimentos administrativos. Sugeriu que sejam 11 

implementados procedimentos operacionais padrões no Conselho Federal, pois as falhas 12 

apontadas pela Comissão não tem justificativas. Ele se colocou à disposição para trazer 13 

modelos de formulários que possam adaptar e auxiliar o CFMV. No uso da palavra, o 14 

Conselheiro José Arthur disse que falta um melhor fluxo administrativo dos processos. 15 

Disse que a função da CTC/CFMV é apontar as falhas e solicitou que os fluxos de trabalho 16 

de todos os processos de trabalho do CFMV sejam avaliados e ajustados. No uso da 17 

palavra, o Conselheiro Wendell mencionou que foram feitos os POPs – Procedimentos 18 

Operacionais Padrões, inclusive com o envolvimento dos CRMVs. Disse que o 19 

investimento deve ter sido alto e questionou porque eles não foram implementados e não 20 

têm sido utilizados. Sugeriu o resgate desses procedimentos padrões. Com a palavra, o 21 

Presidente em exercício registrou a importâncias de revisão das Resoluções redundantes e 22 

contraditórias. Falou sobre a questão dos vícios que vêm se repetindo e que é de suma 23 

importância o saneamento. Quanto aos POPs, ele disse que realmente como participante do 24 

Sistema foi um gasto imenso de recurso financeiro e de esforços. Que foram construídos 25 

sem resultados práticos. Exemplificou pelos processos administrativos e processos éticos 26 

que tem verificado os autos e notado que os procedimentos padrões não tem sido 27 

realizados, informando que às vezes nem consta a nomeação pelo Presidente do Relator 28 

para o processo. Ressaltou que são questões graves. Com a palavra, a Sra. Laura disse que 29 

vem estudando os POPs. Falou que eles são extremamente complexos e que hoje o CFMV 30 

precisa de procedimentos mais efetivos, pois é uma corrida contra o tempo. Evidenciou 31 

que está sendo verificado o que poderá ser resgatado e aproveitado, pois considera que foi 32 

um trabalho imenso. Com a palavra, o Dr. Montezuma ressaltou que sobre o que disse o 33 

Tesoureiro em relação ao que disse o Dr. José Arthur em relação ao campo de assinatura 34 

em documento, se não está assinado, mas que deveria estar assinado por competência de 35 
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fazê-lo, então, o processo está como incompleto. Com a palavra, o Conselheiro José Arthur 1 

disse que é preocupante a quantidade de processos que estão incompletos segundo o que 2 

disse o Dr. Montezuma. Sugeriu uma operação urgente para a regularização desses 3 

processos. E que seja feito um estudo de reordenamento do fluxo dos processos no âmbito 4 

da administração do CFMV. Com a palavra, o Conselheiro Wendell sugeriu que seja feito 5 

uns cursos básicos em EAD quanto aos procedimentos padrões com disponibilização para 6 

todo o Sistema. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 7 

unanimidade, a Ata referente à V Reunião da CTC/CFMV realizada no período de 05 e 8 

06/11/2018. 4.2.2.XXV Reunião da CSA – Comissão de Saúde Animal do CVP – 9 

Comitê Veterinário Permanente do Cone Sul, em Santiago, Chile. Realização nos dias 10 

12 e 13 de dezembro de 2018. Indicação para representar o CFMV a Méd. Vet. Erivânia 11 

Camelo de Almeida. Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti 12 

de Almeida. Com a palavra, o Presidente mencionou a participação da Dra. Erivânia. 13 

Informou que o evento não tem programação ainda definida, mas que em breve será 14 

finalizada. Informou também que o período de realização pode ser que seja alterado. Em 15 

discussão. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 16 

unanimidade, a participação da Méd. Vet. Erivânia Camelo de Almeida na XXV Reunião 17 

da CSA, independente da data de realização. 4.2.3.2ª Reformulação Orçamentária do 18 

CRMV-CE. Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. Com a palavra, 19 

o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer Contábil nº 384/2018 e concluindo: “(...)” 20 

“Conclusão: Considerando a inexistência de pendências, sugiro a homologação da 2ª 21 

Reformulação Orçamentária para 2018 do CRMV-CE". Prosseguindo, informou que em 22 

atendimento à Resolução CFMV nº 1049/2014 o Regional encaminhou todas as peças, 23 

sobretudo a justificativa quanto à necessidade da segunda reformulação, mediante o ofício 24 

nº 1706/2018/CRMV-CE. Mencionou que houve um acréscimo de Um milhão e cem mil 25 

reais ao valor do orçamento para o exercício de 2018, valor esse considerando apoio 26 

financeiro do Conselho Federal ao Regional. Registrou que os detalhamentos constam dos 27 

documentos apresentados pelo Regional e que estão à disposição para quem desejar 28 

examinar. Em seguida, sugeriu a aprovação da segunda reformulação orçamentária para o 29 

exercício de 2018 do CRMV-CE. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos 30 

pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 31 

unanimidade, a segunda reformulação orçamentária do exercício de 2018 do CRMV-CE. 32 

4.2.4.1ª Reformulação Orçamentária do CRMV-PI. Apresentante: Tesoureiro do 33 

CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. Com a palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer 34 

Contábil nº 420/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de 35 
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pendências, sugiro a homologação da 1ª Reformulação Orçamentária para 2018 do 1 

CRMV-PI". Prosseguindo, informou que em atendimento à Resolução CFMV nº 2 

1049/2014 o Regional encaminhou todas as peças, sobretudo a justificativa quanto a 3 

necessidade da primeira reformulação, mediante o ofício CRMV-PI PR nº 0309/2018. 4 

Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e 5 

que estão à disposição para quem desejar examinar. Em seguida, sugeriu a aprovação da 6 

primeira reformulação orçamentária para o exercício de 2018 do CRMV-PI. Em discussão. 7 

Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O 8 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a primeira reformulação 9 

orçamentária do exercício de 2018 do CRMV-PI. 4.2.5.2ª Reformulação Orçamentária 10 

do CRMV-MT. Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. Com a 11 

palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer Contábil nº 429/2018 e concluindo: 12 

“(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências, sugiro a homologação da 13 

2ª Reformulação Orçamentária para 2018 do CRMV-MT". Prosseguindo, informou que 14 

em atendimento à Resolução CFMV nº 1049/2014 o Regional encaminhou todas as peças, 15 

sobretudo a justificativa quanto a necessidade da segunda reformulação, mediante o ofício 16 

CRMV-MT nº 2873/2018. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 17 

apresentados pelo Regional e que estão à disposição para quem desejar examinar. Em 18 

seguida, sugeriu a aprovação da segunda reformulação orçamentária para o exercício de 19 

2018 do CRMV-MT. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo 20 

Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 21 

unanimidade, a segunda reformulação orçamentária do exercício de 2018 do CRMV-MT. 22 

4.2.6.1ª Reformulação Orçamentária do CRMV-PR. Apresentante: Tesoureiro do 23 

CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. Com a palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer 24 

Contábil nº 435/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de 25 

pendências, sugiro a homologação da 1ª Reformulação Orçamentária para 2018 do 26 

CRMV-PR". Prosseguindo, informou que em atendimento à Resolução CFMV nº 27 

1049/2014 o Regional encaminhou todas as peças, sobretudo a justificativa quanto a 28 

necessidade da primeira reformulação, mediante o ofício nº 433/2018/GE-PR. Registrou 29 

que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que estão à 30 

disposição para quem desejar examinar. Em seguida, sugeriu a aprovação da primeira 31 

reformulação orçamentária para o exercício de 2018 do CRMV-PR. Em discussão. Os 32 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 33 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a primeira reformulação orçamentária do 34 

exercício de 2018 do CRMV-PR. 4.2.7.1ª Reformulação Orçamentária do CRMV-RN. 35 
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Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. Com a palavra, o Tesoureiro 1 

procedeu à leitura do Parecer Contábil nº 428/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: 2 

Considerando a inexistência de pendências, sugiro a homologação da 1ª Reformulação 3 

Orçamentária para 2018 do CRMV-RN". Prosseguindo, informou que em atendimento à 4 

Resolução CFMV nº 1049/2014 o Regional encaminhou todas as peças, sobretudo a 5 

justificativa quanto a necessidade da primeira reformulação, mediante o ofício 6 

CRMV/RN.PR. nº 275/2018. O Tesoureiro procedeu à leitura da justificativa do CRMV-7 

RN. “(...)”. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo 8 

Regional e que estão à disposição para quem desejar examinar. Em seguida, sugeriu a 9 

aprovação da primeira reformulação orçamentária para o exercício de 2018 do CRMV-RN. 10 

Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 11 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a primeira 12 

reformulação orçamentária do exercício de 2018 do CRMV-RN. Ato contínuo, o 13 

Tesoureiro registrou que poderá ou não atender o pedido de apoio financeiro feito pelo 14 

CRMV-RN, pois dependerá dos recursos do Conselho Federal. 4.2.8.3ª Reformulação 15 

Orçamentária do CRMV-BA. Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Helio 16 

Blume. Com a palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer Contábil nº 436/2018 e 17 

concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências, sugiro a 18 

homologação da 3ª Reformulação Orçamentária para 2018 do CRMV-BA". Prosseguindo, 19 

informou que em atendimento à Resolução CFMV nº 1049/2014 o Regional encaminhou 20 

todas as peças, sobretudo a justificativa quanto a necessidade da terceira reformulação, 21 

mediante o ofício CRMV/BA. PR. nº 0848/2018. Registrou que os detalhamentos constam 22 

dos documentos apresentados pelo Regional e que estão à disposição para quem desejar 23 

examinar. Em seguida, sugeriu a aprovação da terceira reformulação orçamentária para o 24 

exercício de 2018 do CRMV-BA. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos 25 

pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 26 

unanimidade, a terceira reformulação orçamentária do exercício de 2018 do CRMV-BA. 27 

Ato Contínuo.  O Tesoureiro realçou que o CFMV poderá ou não atender pedido de apoio 28 

financeiro de Regionais mesmo que tenha feito Reformulação Orçamentária contemplando 29 

o recurso do Conselho Federal, pois dependerá da disponibilidade financeira. 30 

4.2.9.Boletim Financeiro do CFMV (informações financeiras e contábeis). 31 
Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. O boletim financeiro e o 32 

demonstrativo de saldos das contas do CFMV foram projetados em Telão. Com a palavra, 33 

o Tesoureiro mencionou valores de receitas não identificadas, que totalizam em R$ 34 

11.687.311,73. Disse que esse saldo está na grande maioria no Banco do Brasil S/A. 35 
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Mencionou que tem envidado esforços junto ao setor de finanças para que o CFMV não 1 

encerre o exercício com receita não identificada. Em seguida, demonstrou o Relatório 2 

Financeiro do Conselho Federal, preparado pela Colaboradora Sra. Luciana. “(...)”: que em 3 

resumo, tratou das Receitas arrecadadas identificadas de janeiro até dia 19/11/2018 no 4 

valor de R$ 12.919.403,09. A Despesa empenhada no valor de R$ 42.332.547,50 – 5 

Despesa liquidada no valor de R$ R$ 35.157.668,20 – Despesa paga no valor de R$ 6 

34.811.799,84. Ele informou que o Conselho Federal tem aplicado o valor aproximado de 7 

22 milhões de reais. Na sequência, o Tesoureiro apresentou o Demonstrativo de saldos do 8 

CFMV, com informados das contas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil 9 

S/A. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro, que registrou que os 10 

relatórios apresentados estão à disposição para avaliação. 4.2.10.Propostas 11 

Orçamentárias CRMVs 2019. Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Helio 12 
Blume.  No uso da palavra, o Tesoureiro comentou o descumprimento de alguns Regionais 13 

ao que determina a Resolução CFMV nº 1049/2014. Disse que o prazo para que os 14 

CRMVs envie as Propostas Orçamentárias ao CFMV é até 30/09. Ressaltou que alguns 15 

Conselhos conseguiram cumprir. Registrou que o prazo foi prorrogado em 30 dias e 16 

mesmo assim alguns enviaram depois após esse último prazo. Reforçou que para o 17 

próximo exercício a cobrança deverá ser mais efetiva para que eles cumpram o prazo 18 

normatizado na Resolução. a)Proposta Orçamentária, 2019, do CRMV-AC. Com a 19 

palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 388/2018 e 20 

concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do 21 

§1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da Proposta 22 

Orçamentária para 2019 do CRMV-AC para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV 23 

para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2019 do 24 

Regional foram projetados em Telão. Aumento de 19,66 por cento em relação ao 25 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 26 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 27 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 28 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 29 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-AC. b)Proposta Orçamentária, 2019, do 30 

CRMV-AL. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 31 

n° 389/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências 32 

nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 33 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-AL para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 34 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 35 
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2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 9,89 por cento em relação ao 1 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 2 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 3 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 4 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 5 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-AL. c)Proposta Orçamentária, 2019, do 6 

CRMV-AM. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 7 

n° 390/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências 8 

nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 9 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-AM para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 10 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 11 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 0,34 por cento em relação ao 12 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 13 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 14 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 15 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 16 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-AM. d)Proposta Orçamentária, 2019, 17 

do CRMV-AP. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer 18 

contábil n° 391/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de 19 

pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o 20 

processo da Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-AP para o Sr. Tesoureiro e após 21 

a Plenária do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 22 

orçamento para 2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 165,68 por 23 

cento em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos 24 

constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso 25 

queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram 26 

esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal 27 

aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-AP. 28 

e)Proposta Orçamentária, 2019, do CRMV-BA. Com a palavra, o senhor Tesoureiro 29 

procedeu à leitura do Parecer contábil n° 392/201 e concluindo: “(...)” “Conclusão: 30 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 31 

CFMV1049/2014, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-32 

BA para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação”. O quadro geral 33 

de Receitas e Despesas e o orçamento para 2019 do Regional foram projetados em Telão. 34 
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Aumento de 37,67 por cento em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que 1 

os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão 2 

examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os 3 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 4 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2019 do 5 

CRMV-BA. f)Proposta Orçamentária, 2019, do CRMV-CE. Com a palavra, o 6 

senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 393/2018 e concluindo: “(...)” 7 

“Conclusão:  Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da 8 

Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2019 9 

do CRMV-CE para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação”. O 10 

quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2019 do Regional foram 11 

projetados em Telão. Aumento de 39,44 por cento em relação ao Orçamento do exercício 12 

anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo 13 

Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em 14 

discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 15 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 16 

Orçamentária para 2019 do CRMV-CE. g)Proposta Orçamentária, 2019, do CRMV-17 

DF. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 18 

394/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão:  Considerando a inexistência de pendências 19 

nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 20 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-DF para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 21 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 22 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 19,92 por cento em relação ao 23 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 24 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. Disse que o Regional 25 

terá que procurar alternativas efetivas para aumentar a arrecadação em 2019. E, sugeriu ao 26 

Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo 27 

Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 28 

unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-DF. h)Proposta 29 

Orçamentária, 2019, do CRMV-ES. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à 30 

leitura do Parecer contábil n° 395/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão:  Considerando a 31 

inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, 32 

encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-ES para o Sr. 33 

Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e 34 
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Despesas e o orçamento para 2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 1 

23,95 por cento em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os 2 

detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão 3 

examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os 4 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 5 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2019 do 6 

CRMV-ES. i)Proposta Orçamentária, 2019, do CRMV-GO. Com a palavra, o 7 

senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 396/2018 e concluindo: “(...)” 8 

“Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da 9 

Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2019 10 

do CRMV-GO para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação”. O 11 

quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2019 do Regional foram 12 

projetados em Telão. Aumento de 0,78 por cento em relação ao Orçamento do exercício 13 

anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo 14 

Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em 15 

discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 16 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 17 

Orçamentária para 2019 do CRMV-GO. j)Proposta Orçamentária, 2019, do CRMV-18 

MA. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 19 

397/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos 20 

termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 21 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-MA para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 22 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 23 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 2,15 por cento em relação ao 24 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 25 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 26 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 27 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 28 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-MA. k)Proposta Orçamentária, 2019, 29 

do CRMV-MG. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer 30 

contábil n° 398/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de 31 

pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o 32 

processo da Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-MG para o Sr. Tesoureiro e 33 

após a Plenária do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 34 
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orçamento para 2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 0,37 por cento 1 

em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam 2 

dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, 3 

sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos 4 

pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 5 

unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-MG. l)Proposta 6 

Orçamentária, 2019, do CRMV-MS. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à 7 

leitura do Parecer contábil n° 427/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão:  Considerando a 8 

inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, 9 

encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-MS para o Sr. 10 

Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e 11 

Despesas e o orçamento para 2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 12 

0,90 por cento em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os 13 

detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão 14 

examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os 15 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 16 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2019 do 17 

CRMV-MS. m)Proposta Orçamentária, 2019, do CRMV-MT. Com a palavra, o 18 

senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 399/2018 e concluindo: “(...)” 19 

“Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da 20 

Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2019 21 

do CRMV-MT para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação”. O 22 

quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2019 do Regional foram 23 

projetados em Telão. Aumento de 6,46 por cento em relação ao Orçamento do exercício 24 

anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo 25 

Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em 26 

discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 27 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 28 

Orçamentária para 2019 do CRMV-MT. n)Proposta Orçamentária, 2019, do 29 

CRMV-PA. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 30 

400/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos 31 

termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 32 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PA para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 33 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 34 
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2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 21,38 por cento em relação ao 1 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 2 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 3 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 4 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 5 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PA. o)Proposta Orçamentária, 2019, do 6 

CRMV-PB. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 7 

408/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão:  Considerando a inexistência de pendências 8 

nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 9 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PB para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 10 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 11 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 22,22 por cento em relação ao 12 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 13 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 14 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 15 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 16 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PB. p)Proposta Orçamentária, 2019, do 17 

CRMV-PE. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 18 

401/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos 19 

termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 20 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PE para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 21 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 22 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 2,72 por cento em relação ao 23 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 24 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 25 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 26 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 27 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PE. q)Proposta Orçamentária, 2019, do 28 

CRMV-PI. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 29 

402/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos 30 

termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 31 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PI para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 32 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 33 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 8,24 por cento em relação ao 34 
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Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 1 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 2 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 3 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 4 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PI. r)Proposta Orçamentária, 2019, do 5 

CRMV-PR. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 6 

403/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos 7 

termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 8 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PR para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 9 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 10 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 11,40 por cento em relação ao 11 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 12 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 13 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 14 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 15 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-PR. s)Proposta Orçamentária, 2019, do 16 

CRMV-RJ. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 17 

409/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos 18 

termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 19 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RJ para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 20 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 21 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 57,89 por cento em relação ao 22 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 23 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 24 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 25 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 26 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RJ. t)Proposta Orçamentária, 2019, do 27 

CRMV-RN. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 28 

n° 404/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências 29 

nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 30 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RN para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 31 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 32 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 53,76 por cento em relação ao 33 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 34 
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apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 1 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 2 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 3 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RN. u)Proposta Orçamentária, 2019, do 4 

CRMV-RO. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 5 

n° 410/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências 6 

nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 7 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RO para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 8 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 9 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 22,03 por cento em relação ao 10 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 11 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 12 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 13 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 14 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RO. v)Proposta Orçamentária, 2019, do 15 

CRMV-RR. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 16 

n° 434/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências 17 

nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 18 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RR para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 19 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 20 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 0,03 por cento em relação ao 21 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 22 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 23 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 24 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 25 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RR. w)Proposta Orçamentária, 2019, do 26 

CRMV-RS. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 27 

405/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão:  Considerando a inexistência de pendências 28 

nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 29 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RS para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 30 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 31 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 1,89 por cento em relação ao 32 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 33 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 34 
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a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 1 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 2 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-RS. x)Proposta Orçamentária, 2019, do 3 

CRMV-SC. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 4 

411/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos 5 

termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 6 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-SC para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 7 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 8 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 5,33 por cento em relação ao 9 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 10 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 11 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 12 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 13 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-SC. y)Proposta Orçamentária, 2019, do 14 

CRMV-SE. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 15 

406/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos 16 

termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 17 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-SE para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 18 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 19 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 3,23 por cento em relação ao 20 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 21 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 22 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 23 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 24 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-SE. z)Proposta Orçamentária, 2019, do 25 

CRMV-SP. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n° 26 

412/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão:  Considerando a inexistência de pendências 27 

nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o processo da 28 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-SP para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária 29 

do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 30 

2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 36,12 por cento em relação ao 31 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 32 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 33 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 34 



 

 

  

 

 

 

  
 

ATA DA CCCXVIII SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 

CFMV.................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
 

 

38 

 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 1 

Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-SP. aa)Proposta Orçamentária, 2019, 2 

do CRMV-TO. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer 3 

contábil n° 407/2018 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de 4 

pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV1049/2014, encaminho o 5 

processo da Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-TO para o Sr. Tesoureiro e após 6 

a Plenária do CFMV para homologação”. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 7 

orçamento para 2019 do Regional foram projetados em Telão. Aumento de 0,03 por cento 8 

em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam 9 

dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, 10 

sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos 11 

pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 12 

unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2019 do CRMV-TO. 4.2.11.Processo 13 

Administrativo CFMV nº 3137/2018. Procedência: CRMV-AP. Assunto: Solicitação de 14 

Apoio Financeiro para subsidiar ações do Regional. Relator: Conselheiro Federal, Méd. 15 

Vet. Cícero Araújo Pitombo. O Conselheiro Relator procedeu à leitura do relatório, que é 16 

parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" "CONCLUSÃO E VOTO: Ao teor do 17 

exposto, conheço do apoio financeiro formulado pelo CRMV-AP, para no momento, 18 

sugerir o deferimento do aporte financeiro solicitado no valor de R$ 173.600,00 (cento e 19 

setenta e três mil e seiscentos reais) respeitados os trâmites e normas legais. É como 20 

voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a discussão do Parecer do Relator. Em 21 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o parecer 22 

e voto do Conselheiro Relator. 4.2.12.Proposta Orçamentária do CFMV – 2019 23 

(ratificação da aprovação unânime do Plenário na CCCXVIII Sessão Plenária 24 
Ordinária do CFMV). (EXTRAPAUTA). No uso da palavra, o Tesoureiro demonstrou 25 

que a Proposta Orçamentária do CFMV para 2019 é no valor total de R$ 35.439.099,00 26 

(trinta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e noventa e nove reais). 27 

Prosseguindo, reapresentou a Previsão das Despesas do CFMV para 2019. Em discussão. 28 

O Tesoureiro registrou que os detalhamentos estão à disposição e que poderão examinar, 29 

caso queiram. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal ratificou, por 30 

unanimidade, a aprovação da Proposta Orçamentária do CFMV para 2019. 31 

4.2.13.Processo Administrativo CFMV nº 4726/2018. Procedência: CRMV-TO. 32 

Assunto: Solicitação de Apoio Financeiro para pagamento de despesas fixas. Relator: 33 

Conselheiro Federal, Méd. Vet. José Arthur de Abreu Martins. (EXTRAPAUTA). O 34 

Conselheiro Relator procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e 35 
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concluindo: "(...)" "CONCLUSÃO E VOTO:  Ao teor do exposto, CONHEÇO DO 1 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO formulado pelo CRMV-TO, para, no mérito, 2 

SUGERIR O DEFERIMENTO do aporte financeiro no valor de R$ 107.030,00 (cento e 3 

sete mil e trinta reais), com as seguintes ressalvas: 1º). Que o ordenador de despesa 4 

autorize o remanejamento de orçamento para atender à solicitação do CRMV-TO, antes 5 

da aprovação do referido repasse; 2º). Que o CRMV-TO encaminhe extrato atualizado de 6 

sua conta bancária; 3º). Que o referido valor seja exclusivamente para o pagamento das 7 

despesas relatadas e após liquidadas, que se faça a prestação de contas. É como voto”. 8 

Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a discussão do Parecer do Relator. Foi 9 

detectado que a tramitação do Processo foi irregular e que não consta do autos parecer 10 

jurídico. Ficou destacado que o Conselho Federal está impossibilitado de fazer uma 11 

Reformulação Orçamentária, pois o prazo normatizado já expirou, 30 de outubro – 12 

Resolução CFMV nº 1049/2014. O Processo deverá ser tramitado para o Departamento 13 

Jurídico para posicionamento. Em votação. A Conselheira Zoot. Paula Gomes Rodrigues 14 

efetivada em substituição à Conselheira Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto votou pelo 15 

indeferimento do voto do Conselheiro Relator. DECISÃO: O Plenário do Conselho 16 

Federal aprovou, por maioria, que o processo entre em diligência para suprir deficiências 17 

relevantes na instrução do processo. V – ASSUNTOS GERAIS.  5.1. No uso da palavra, o 18 

Presidente informou que recebeu a visita do Dr. Guilherme do MAPA, acompanhado do 19 

seu Assessor, que representa o Ministério na OIE sobre Bem-Estar animal e um jornalista. 20 

Disse que ele veio para relatar o que caracteriza Bem-Estar animal e para falar da 21 

Resolução do CFMV sobre maus tratos. Prosseguindo, o Presidente disse que foi falado a 22 

eles que em nenhum momento o CFMV proibiu alguma ação na área de produção, de 23 

defesa. E, que na Resolução apenas foi caracterizada o que pode ser considerado maus 24 

tratos no animal. Disse que foi conversado também sobre o trânsito de animais e que 25 

ressaltou a importância de ter um profissional para o acompanhamento e assumir a 26 

responsabilidade. Na sequência, disse que comentou com o Dr. Guilherme sobre a questão 27 

do Senador Telmário. Disse que ele solicitou um aporte financeiro do CFMV no valor de 28 

um milhão de dólares e que o informou que o Conselho Federal não pode passar recurso 29 

para a área do Governo, mas poderá assessorar o órgão de uma outra forma. Mencionou 30 

que informou a ele que o orçamento para 2019 foi fechado e que foi identificada uma 31 

queda de 10 a 15 por cento na arrecadação, em razão dos PETs (processo do STF).  32 

Destacou que ele disse que gostaria que o CFMV participe de um programa com o MAPA, 33 

pois dessa forma será mais valorizado para ambas as partes. O Presidente falou que 34 

informou a ele que poderão ser reunir para o próximo ano e tentar um protocolo entre o 35 
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MAPA e o Conselho. Ato seguinte. O Presidente mencionou que conversou com o 1 

Deputado Halum por telefone que mencionou a faculdade de Medicina Veterinária em 2 

Araguaína, Tocantins, com o curso de 80 por cento EAD e 20 por cento presencial. Disse a 3 

ele que o assunto é exclusivo do MEC, mas que o CFMV é contrário ao EAD na área de 4 

saúde, mas que não tem como proibir o curso. 5.2. Com a palavra, o Dr. Montezuma 5 

cientificou que em 08 de novembro de 2018 o Ministério da Agricultura soltou uma 6 

Portaria do Gabinete do Ministro de nº 1907, que reconhece o Manual de Manejo do Galo 7 

moura de Combate, considerando as características da raça moura, tendo em conta as 8 

especificidades da raça. Disse que essa Portaria em 16 de novembro se tornou sem efeito 9 

mediante a Portaria nº 1949/2018. 5.3. Com a palavra, o Dr. Montezuma notificou que 10 

houve um apontamento quanto ao repasse de recurso financeiro feito ao CRMV-MS para 11 

aquisição de nova Sede, Processo Administrativo CFMV nº 1488/2018. Falou que o 12 

procedimento de compra está meio enviesado, pois houve uma antecipação de um valor a 13 

título de entrada e que tem uma previsão de pagamento parcial substancial e ainda uma 14 

previsão de pagamento final. Mencionou que nesse lapso temporal entre um pagamento e 15 

outro existe uma necessidade de reforma que a proprietária do imóvel ficou de fazer. E, 16 

que do ponto de vista de uma Entidade Pública parece contornar o processo licitatório. Ou 17 

seja, o imóvel deveria ter sido adquirido já com o desconto para que a reforma desse 18 

imóvel fosse realizada pelo CRMV-MS, mediante um processo licitatório. Relatou sobre 19 

os documentos constantes nos autos do processo. “(...)”. Evidenciou a necessidade dos 20 

Presidentes de Conselhos seguirem os trâmites legais para uso de recursos públicos, pois 21 

tem uma série de implicações quando ocorre um desvio. Na sequência, ele procedeu à 22 

leitura do Parecer Jurídico do CFMV, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" 23 

"CONCLUSÃO: “Ao teor do exposto, não obstante o exposto nos itens 1.2 e 1.2.1 do 24 

Convênio e nos itens 7 e 8 deste Parecer, considerando que a verificação da regularidade 25 

das ações promovidas pelo CRMV-MS foi parcialmente antecipada para este momento, 26 

concluo que o repasse dos recursos deve ser precedido da análise e deliberação acerca 27 

das observações e ressalvas lançadas nos itens 9 e 10 deste Parecer (sem prejuízo da 28 

posterior análise integral decorrente da prestação de contas)”. Prosseguindo, ele 29 

informou que ainda não se manifestou quanto ao parecer apresentado, mas que trouxe ao 30 

Plenári para um conhecimento prévio do que tem sido enfrentado nesse processo de 31 

aquisição da Sede do CRMV-MS. Com a palavra, o Presidente questionou se o repasse do 32 

recurso já foi realizado pelo CFMV e o Dr, Montezuma informou que não e que o CRMV-33 

MS deverá superar esses obstáculo para receber o recurso do Conselho Federal. No uso da 34 

palavra, o Tesoureiro ressaltou que se existem percalços a serem resolvidos o recurso 35 
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financeiro não deve ser repassado ao Regional. O Conselheiro Cícero Pitombo sugeriu que 1 

seja convocado o Regional para esclarecimentos e assim concluir essas questões. O Dr. 2 

Montezuma relatou como serão realizados os pagamentos pelo CRMV-MS à proprietária 3 

do imóvel, constante dos autos. “(...)”. 5.4. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo 4 

mencionou sua ausência no primeiro dia da Sessão por conta de sua viagem à Belo 5 

Horizonte, em conjunto com o Presidente, para acompanhar o velório do Secretário-Geral, 6 

Méd. Vet. Nivaldo da Silva. Continuando, ele solicitou ao Presidente que seja autorizada 7 

uma reunião da CTC/CFMV nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018, pois precisam 8 

melhorar o fluxo das assinaturas por parte da Diretoria. Em seguida, pediu que no dia 10 9 

ou 11 ocorresse uma reunião da CTC com a Diretoria, Controladoria e Administrativo, 10 

pois a Comissão entende que o fluxo dos processos do CFMV precisam ser realinhados. 11 

No uso da palavra, o Tesoureiro sinalizou que já havia proposto ao Presidente essa reunião, 12 

o que ainda não foi possível, mas que é de suma importância que seja realizada para que as 13 

questões aventadas não sejam mais delongadas e se manifestou favorável à aprovação 14 

dessa reunião. As datas solicitadas foram autorizadas. Na sequência, o Conselheiro 15 

Pitombo externou seu pesar pelo falecimento do Dr. Nivaldo. Disse que ele foi uma pessoa 16 

ímpar, colaborou muito com o Sistema e que sente muito por ele não ficar junto até o final 17 

dessa Gestão e que já está fazendo falta. 5.5.Com a palavra, o Presidente fez menção à falta 18 

do Prof. Dr. Nivaldo. Em seguida ele propôs que IN MEMORIAN a sala do Conselho 19 

Federal onde são realizadas as Sessões fosse nominada de Plenária Professor Doutor 20 

Nivaldo da Silva. Em discussão. Em votação.  DECISÃO: O Plenário do Conselho 21 

Federal aprovou, por unanimidade, a inauguração será feita em dezembro de 2018. 5.6. 22 

Com a palavra, o Conselheiro José Arthur agradeceu à Sra. Laura pelo apoio que viabilizou 23 

a viagem do grupo ao qual ele participou em conjunto com o Conselheiro Cícero Pitombo 24 

e Conselheiro João Alves para o Chile participarem do PANVET. 5.7. Com a palavra, o 25 

Tesoureiro mencionou que deverão seguir com os trabalhos da Gestão e que será em 26 

homenagem ao Dr. Nivaldo. 5.8. Com a palavra, o Conselheiro Fábio em nome da 27 

Comissão de Tomada de Contas do CFMV parabenizou o Sr. Edson por ter providenciado 28 

os carimbos, por iniciativa própria, para uso dos membros da CTC/CFMV em processos 29 

analisados. Em seguida, ele reiterou sua solicitação, apresentada em Sessão Plenária 30 

realizada em Janeiro, que seja inserido a Zootecnia nos formulários e ou documentos 31 

utilizados pelo Sistema. E, que o Conselho Federal possa pedir aos Regionais um 32 

tratamento igualitário às duas profissões. No uso da palavra, o Presidente notificou que 33 

solicitará que conste apenas a palavra “profissional”. 5.9. Foi consignada a Presença do 34 

Presidente da CNSP/CFMV, Méd. Vet. Nélio Batista de Morais, CRMV-CE nº 0676. No 35 
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uso da palavra, o Presidente desejou boas-vindas ao Dr. Nélio e o cientificou que durante a 1 

Sessão ficou decidido do Conselho Federal tentar trazer para o Brasil em 2020 o RITA. 2 

Disse que foi criado já um grupo de trabalho que fará contato com o Dr. Nélio e com a 3 

comissão da RITA, para trazer o evento para o Brasil em 2020, sob o comando do 4 

Conselho Federal para organizar o evento. Na sequência, foi passada a palavra a ele. No 5 

uso da palavra, o Dr. Nélio cumprimentou a todos(as). Na sequência relatou sobre a 6 

saudade que o Dr. Nivaldo deixará. Disse que ele foi um guerreiro durante todo o processo 7 

de candidatura do Dr. Francisco nas eleições do CFMV. Comentou o falecimento de 8 

colegas médicos veterinários nesses dias próximos que se passaram. Destacou que seus 9 

grandes trabalhos foram dedicados sobre a Raiva. Falou que trazer o evento para o Brasil é 10 

oportuno e que trará visibilidade muito boa para o País, que mudou o perfil epidemiológico 11 

da Raiva, mas que as ameaças ainda são permanentes a exemplo da Amazônia em 1994 e 12 

em 2017 ocorrendo em crianças expostas a morcegos com mortes e tudo mais. Evidenciou 13 

a manutenção da Raiva no País e comentou que a última RITA que foi realizada no Brasil 14 

foi em 2006 em São Paulo e que participou ativamente do evento. Prosseguindo, ele 15 

notificou, para reflexão, o pedido que recebeu do Dr. Carlos Peçanha, Diretor da Federação 16 

de Controle de Pragas no Brasil. Disse que se trata de um pedido de apoio à Federação. Em 17 

seguida, ele procedeu à leitura do documento. “(...)”, que em resumo solicita a ele uma 18 

intervenção junto a Senadora Kátia Abreu, pois dele está dependendo a relatoria de um 19 

Projeto sobre o Ordenamento dos Profissionais Controladores de Pragas. Informou no 20 

caminho desse projeto os técnicos agrícolas conseguiram se inserir e que assim, foi pedido 21 

a ele para abrir um canal, pois não concordam com a participação do técnico agrícola nessa 22 

questão. Mencionou que caso o técnico agrícola consiga sua inserção todos os pedidos que 23 

poderiam ser para contratar um médico veterinário, um biólogo, etc irão contratar um 24 

técnico agrícola visto que economicamente falando será bem melhor. Informou que está de 25 

posse do número de telefone da Assessora da Senadora e que estará tentando ver se ela 26 

receberá o Dr. Carlos Peçanha para discutirem essa retirada dos técnicos agrícolas, 27 

considerando que indiretamente diz respeito aos médicos veterinários. Destacou que é um 28 

segmento produtivo e que cada vez mais avança e que os médicos veterinários ainda não 29 

assumiram muito bem o mercado, que é bem oportuno. Na sequência, o Dr. Nélio 30 

enfatizou a mudança de Governo e falou da importância de se fazerem presentes de alguma 31 

forma nas propostas de mudanças. O Conselho Federal precisa politicamente estar bem 32 

posicionados, mas o mais importante é que participe com as apresentações de propostas de 33 

melhorias para as duas Classes. Mencionou que vê neste Governo boas possibilidades de 34 

chegar junto com questões que ainda estão pendentes a exemplo da educação, da saúde, 35 
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etc. Ao final, ele agradeceu pela oportunidade de se manifestar na Sessão. VI–1 

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CFMV, Méd. Vet. 2 

Francisco Cavalcanti de Almeida agradeceu a presença e desejou a todos(as) um excelente 3 

retorno aos seus lares e declarou por encerrada a Tricentésima Décima Oitava (CCCXVIII) 4 

Sessão Plenária Ordinária do CFMV. E, solicitou que eu, Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. 5 

Helio Blume em exercício da Secretaria-Geral do CFMV lavrasse a presente ata, que após 6 

lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Brasília-DF, 22 de 7 

novembro de 2018. Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de 8 

Almeida______________________, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza 9 

Tavares______________________, Méd. Vet. Helio Blume________________________, 10 

Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo______________________, Méd. Vet. João Alves do 11 

Nascimento Júnior ______________________, Zoot. Wendell José de Lima 12 

Melo______________________, Méd. Vet. José Arthur de Abreu 13 

Martins________________________________________, Méd. Vet. Francisco Atualpa 14 

Soares Júnior ______________________, Méd. Vet. Wanderson Alves 15 

Ferreira______________________________, Zoot. Fábio Holder de Morais Holanda 16 

Cavalcanti____________________________, e Zoot. Paula Gomes 17 

Rodrigues_________________________________. 18 


