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

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

Nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezenove, nos termos do art. 7 

33 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 Vigésima (CCCXX) Sessão Plenária Ordinária do CFMV, 11 

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

CRMV-SP nº 1012, mediante o Memorando Circular nº 00001/CFMV-SG. A Sessão foi 13 

presidida pelo Presidente, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, 14 

com a presença do Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares, CRMV-ES n° 15 

0308, do Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume, CRMV-DF nº 1551, do Tesoureiro, 16 

Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira, CRMV-GO nº 0524, dos(as) Conselheiros(as) 17 

Federais Efetivos(as) Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº 3562, Méd. Vet. 18 

João Alves do Nascimento Júnior, CRMV-PE nº 1571, Méd. Vet. José Arthur de Abreu 19 

Martins, CRMV-RS nº 2667, Zoot. Wendell José de Lima Melo, CRMV-PB nº 252/Z, 20 

Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto, CRMV-MG nº 2902 e Méd. Vet. Francisco 21 

Atualpa Soares Júnior, CRMV-CE nº 1780 e dos(as) Conselheiros(as) Federais Suplentes 22 

Zoot. Fábio Holder de Morais Holanda Cavalcanti, CRMV-AM nº 041/Z, Méd. Vet. 23 

Nestor Werner, CRMV-PR nº 0390, Med. Vet. Irineu Machado Benevides Filho, CRMV-24 

RJ nº 1757e Zoot. Paula Gomes Rodrigues, CRMV-SE nº 047/Z. Ausente o Conselheiro 25 

Suplente, Med. Vet. Antonio Guilherme Machado de Castro, CRMV-SP nº 3257. I - 26 

ABERTURA DOS TRABALHOS. De acordo com o art. 36, da Resolução CFMV nº 27 

856/2007, às 9h, havendo quorum, o Presidente do CFMV, Méd. Vet. Méd. Vet. Francisco 28 

Cavalcanti de Almeida declarou aberta a CCCXX Sessão Plenária Ordinária do CFMV, 29 

fazendo as saudações iniciais, rogando a Deus que ilumine todos(as) Conselheiros(as) 30 

Federais na condução, apreciação e julgamentos dos assuntos que serão tratados, e que a 31 

decisão proferida seja a mais certa e coerente possível. Ato seguinte, o Presidente registrou 32 

a presença da Dra. Erivânia Camêlo de Almeida que assumiu recentemente a Chefia de 33 

Gabinete do CFMV, da Sra. Laura Gabriela Snitovsky, agora lotada na Secretaria-Geral, 34 

responsável pelo planejamento e eventos do CFMV, do Dr. Rodrigo Antonio Bites 35 

Montezuma, Diretor do Departamento Jurídico, da Sra. Flávia Lobo, Diretora do 36 

Departamento de Comunicação (presente em alguns momentos na Sessão) e da Sra. 37 

Clarissa de Brito Ataíde Larrossa, Secretária da Presidência. II-LEITURA E 38 

DISCUSSÃO DA ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA NONA (CCCXIX) SESSÃO 39 
PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CFMV. No uso da palavra, o Secretário-Geral do CFMV, 40 
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Méd. Vet. Helio Blume Geral declarou que a Ata da Tricentésima Décima Nona Sessão 1 

Plenária Ordinária do CFMV foi enviada a todos(as) para considerações, mediante o 2 

Memorando Circular nº 00003/2019/CFMV-SG. Informou que as considerações recebidas 3 

foram atendidas e evidenciou que não houve alteração quanto às deliberações. Colocada 4 

em discussão, não houve quem quisesse discutir ou retificar a Ata. Submetida à votação, o 5 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Ata da CCCXIX Sessão 6 

Plenária Ordinária do CFMV. III-COMUNICAÇÕES EM GERAL. 3.1.–Da 7 

Presidência. No uso da palavra, o Presidente cumprimentou a todos(as) e comunicou que: 8 

“Em 09/01/2019 reuniu-se com o Dr. Laurício, Presidente do CRMV-DF. Comentou o 9 

problema de gerenciamento do Regional e informou que foi cedido ao CRMV-DF por um 10 

breve tempo o Sr. Edson gestor do departamento de administração do CFMV. Em 11 

10/01/2019 reuniu-se com o Dr. Bruno Divino, Presidente do CRMV-MG em que foi 12 

apresentado uma série de questionamentos no aspecto jurídico e que os questionamentos 13 

estão sendo avaliados para envio de resposta ao Regional. Comentou que o Regional 14 

ganhou uma questão jurídica contra o Sindicato dos médicos veterinários de Minas 15 

Gerais, relatando o fato “(...)”. Disse que essa vitória é bastante significativa. No uso da 16 

palavra, o Conselheiro José Arthur sugeriu que essa vitória seja divulgada para os demais 17 

Regionais. O Presidente informou que será repassada, inclusive para os(as) 18 

Conselheiros(as) do CFMV. Em 11/01/2019 esteve presente na inauguração da nova sede 19 

do CRMV-MS. Comentou sobre a venda dos 03 imóveis que não estarão sendo utilizados 20 

pelo Regional. Informou que ainda nessa Sessão será apresentada pelo Secretário-Geral a 21 

Ata dessa reunião. Em 22/01/2019 reuniu-se com a Secretária de Gestão do Trabalho e da 22 

Educação na Saúde / SGTES, Dra. Mayra Isabel Correia Pinheiro. Disse que recebeu um 23 

convite para participar de reunião com o Ministro que deseja reunir-se todos os meses 24 

com os Conselhos da área de Saúde. Na sequência, falou sobre os documentos recebidos 25 

no Gabinete da Presidência: Moção que foi aprovada pela Câmara de Vereadores de 26 

Joinville, referente à Resolução CFMV nº 1.236/2018, sobre maus-tratos aos animais e 27 

Termo de Posse da Diretoria Executiva do CRMV-MS. Comentou que o Dr. João Vieira 28 

trouxe o documento e um expediente em que agradeceu o apoio que recebeu do Conselho 29 

Federal e de todo o Plenário. Evidenciou que ele apresentou um Relatório de Gestão de 30 

2013 a 2019 e que considerou essa ação dele fantástica. Em seguida, relatou sobre os 31 

documentos emitidos pelo Gabinete da Presidência: Ofício à Chefe-Adjunta da Embrapa 32 

Gado de Corte: parabenizamos pela realização da 14ª Dinâmica Agropecuária (Dinapec) 33 

informando que estamos de acordo com a participação do Méd. Vet. João Vieira de 34 

Almeida Neto, presidente da Câmara Técnica de Medicina Veterinária deste Federal, 35 
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como palestrante do Painel “Febre Aftosa” neste evento. Ofício – Circular aos Regionais 1 

informando sobre as datas das Câmaras Nacionais de Presidentes. Relatou a razão de ter 2 

cancelado a realização da Câmara em Fortaleza - CE em março de 2019 “(...)”. 3 

Autorização à Dra. Adolorata para representar o CFMV junto ao FENTAS/CNS, nas 4 

reuniões de 2019. Autorização à Dra. Glória Boff para representar o CFMV junto ao 5 

FCFAS, nas reuniões de 2019.Autorização a divulgação do Congresso Brasileiro da 6 

Anclivepa-DF nas mídias do CFMV”. Ao final, o Presidente comentou o envio de dois 7 

Projetos de Lei: Eleição Direta e Exame de Certificação Profissional, assuntos de pauta 8 

desta Sessão. Falou que já está sendo solicitada uma audiência com o Chefe da Casa Civil 9 

para tratar desses dois Projetos. Comentou que o Dr. Valentino apresentou uma minuta de 10 

revogação do Decreto 4.470 de 2016 em que foi alterado todo o processo eleitoral do 11 

Sistema CFMV/CRMVs. Disse que se a Casa Civil acatar os dois documentos a intenção é 12 

já fazer a eleição direta para todo o Sistema em um único dia e que a ideia é que seja no dia 13 

09 de setembro, data em que se comemora o dia do médico veterinário. Disse que no 14 

projeto também está proposto um mandato de 04 anos com uma única reeleição. Ato 15 

seguinte. O Presidente falou de um Projeto de Lei sobre a eleição direta que tramita no 16 

Congresso do Deputado Elizeu, do Mato Grosso e que esse Deputado pareceu acatar as 17 

colocações apresentadas, mas que ele não foi reeleito então, provavelmente o Projeto será 18 

arquivado. Disse que sendo recebido pela Casa Civil ele também comentará sobre esse 19 

Projeto se poderá dar andamento ou se entra com um novo. Prosseguindo, ele disse que 20 

nessa visita à Casa Civil participarão a Diretoria do Conselho Federal e que solicitará mais 21 

dois Conselheiros(as) para acompanhar a Diretoria nesta audiência. Na sequência, o 22 

Presidente disse que já recebeu algumas sugestões de Conselheiros sobre os Projeto e que 23 

essas sugestões serão avaliadas com o departamento jurídico. Com a palavra, o 24 

Conselheiro Irineu comentou sobre as minutas dos Projetos de Lei que recebeu para 25 

apreciação. Disse que leu, mas que ainda não apresentou sugestões. Relatou sua 26 

preocupação em relação à Lei da Medicina Veterinária que não é muito específica em 27 

muitas questões fazendo com que o Sistema acabe tendo algumas derrotas jurídicas. Falou 28 

que se preocupa que essas duas demandas provoque a alteração da Lei e que na verdade 29 

acabe perdendo a oportunidade de realizar alterações mais profundas adequando a Lei ao 30 

tempo atual, contemporâneo. Destacou que sendo concedida a audiência que então sejam 31 

elencadas as prioridades para levar à discussão com a Casa Civil. No uso da palavra, o 32 

Presidente mencionou os artigos da Lei que causam maior derrota jurídica ao Sistema. 33 

Disse que está levando esses assuntos administrativos para não mexer muito na Lei, até 34 

para não chamar a atenção de nenhum Conselho. Comentou a quantidade de Conselheiros. 35 
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Disse que é preciso que se estude com profundidade a Lei para poder realizar as alterações 1 

e que essa avaliação é demorada. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo comentou que 2 

há uns dois anos atrás foi instituído um Grupo de Trabalho com 10 Presidentes de 3 

Regionais sob a coordenação do Professor Nivaldo da Silva. Comentou que foram 4 

realizadas umas oito reuniões sobre a questão de relacionar número de profissionais e 5 

número de Conselheiros. Solicitou que esse material seja resgatado para verificar como 6 

poderá ajudar, pois foi um trabalho bem feito. Sugeriu que o Projeto de Lei que altera a Lei 7 

antes de ser apresentado à Casa Civil seja encaminhado para considerações dos CRMVs. E 8 

que no seu entendimento não é necessário que o número de Conselheiros Suplentes seja 9 

igual ao número de Conselheiros Efetivos e propôs que sejam doze Conselheiros Efetivos e 10 

no máximo três Conselheiros Suplentes e que esse número seria suficiente. Sugeriu ao 11 

Presidente que na audiência com o Chefe da Casa Civil seja aventada a estratégia do 12 

melhor momento para alterar os pontos mais difíceis da Lei nº 5517/68. Com a palavra, o 13 

Presidente salientou que o prazo a ser dado aos CRMVs terá que ser curto. No uso da 14 

palavra, o Conselheiro Pitombo sugeriu que coloque um prazo curto para manifestação do 15 

CRMVs e que a questão está sujeita a antecipação, visto que dependerá da agenda do 16 

Chefe da Casa Civil. No uso da palavra, o Presidente solicitou à Dra. Erivânia que 17 

providencie o envio de imediato.  Ato seguinte. O Presidente comentou que recebeu o Dr. 18 

Geraldo Borges, Presidente do Credileite. Disse que durante o encontro mencionou a ele 19 

que a Medicina Veterinária é um pouco esquecida pelo Ministério da Agricultura. 3.2.–Da 20 

Vice-Presidência. O Vice – Presidente cumprimentou a todos(as) e comunicou que 21 

participou de uma reunião da Diretoria Executiva do CFMV em 17/01/2019 e comentou 22 

que a reunião foi bastante produtiva. Prosseguindo, ele informou que nos dias 22 e 23 

23/01/2019 presidiu a Sessão da I Turma Recursal do CFMV. 3.3.–Da Secretaria-Geral. 24 

O Secretário-Geral cumprimentou a todos(as) e noticiou que o MEC aprovou as novas 25 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação da Medicina Veterinária. 26 

Relatou que foi um trabalho exaustivo e declarou que foi uma grande conquista para o 27 

Sistema e que para ele significa um grande marco. Solicitou que todos(as) façam a leitura 28 

das novas Diretrizes e que observem nos meandros os aspectos que ajudarão o CFMV em 29 

um rumo junto aos CRMVs e aos coordenadores de curso. Disse que com essa aprovação o 30 

Conselho vai poder estar mais presente no Ministério da Educação. Na sequência, ele 31 

comunicou que: “Nos dias 02 a 04/01/2019 esteve no CFMV para desempenhar atividades 32 

da Secretária-Geral, bem como da Tesouraria, considerando a ausência do atual 33 

Tesoureiro. Nos dias 07 a 08/01/2019 esteve no CFMV para desempenhar atividades da 34 

Secretária-Geral, bem como da Tesouraria, considerando a ausência do atual Tesoureiro. 35 
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No dia 08 em conjunto com o Presidente reuniu-se com o corpo funcional do CFMV. No 1 

dia 17/01/2019 esteve no CFMV para participar da CCXVII Reunião Ordinária da 2 

Diretoria Executiva. No dia 18/01/2019 esteve no CFMV para desempenhar atividades da 3 

Secretária-Geral. Nos dias 21 a 23/01/2019 esteve no CFMV para desempenhar atividades 4 

da Secretária-Geral”. Comentou as mudanças internas que foram realizadas e que teve o 5 

objetivo de melhor aproveitar o colaborador em atividades que o torne mais produtivo e 6 

efetivo. Destacou que ainda serão feitas algumas mudanças e que o CFMV precisa ser mais 7 

operacional. Agradeceu pelo apoio de todos(as) e pela confiança da Diretoria. 3.4.–Da 8 

Tesouraria. Com a palavra, o Tesoureiro cumprimentou a todos(as) e comunicou que: “No 9 

dia 16/01/2019 esteve no CFMV para desempenhar atividades da Tesouraria. No dia 10 

17/01/2019 esteve no CFMV para participar da CCXVII Reunião Ordinária da Diretoria 11 

Executiva. Nos dias 22 e 23/01/2019 esteve no CFMV para presidir a LXI Sessão 12 

Ordinária da II Turma Recursal”. Prosseguindo, ele informou que foi providenciado um 13 

histórico financeiro – demonstrativo da revolução Receitas x Despesas – exercício de 2015 14 

a 2018 do CFMV, o que foi projetado para conhecimento de todos(as). “(...)” Evidenciou a 15 

questão da receita não identificada e disse que já conversou com o gerente do Banco para 16 

encontrar uma forma de sanear a questão. Em discussão. No uso da palavra, o Dr. Helio 17 

ressaltou que essa receita não identificada não pode ser contabilizada e que desde que 18 

assumiu a Tesouraria vem tentando resolver a situação, mas que ainda não conseguiu. Ele 19 

declarou que o Banco ficou de solucionar a situação e que possivelmente até a próxima 20 

Sessão já tenham resolvido. Ato contínuo, o Tesoureiro apresentou também projetado o 21 

comparativo Receitas x Despesas dos CRMVs. “(...)”. Em discussão. No uso da palavra, o 22 

Conselheiro Nestor destacou que o montante da receita não identificada é alto e que não 23 

entende onde está a falha e que no seu entendimento é uma ineficiência do Banco. Disse 24 

que eles devem resolver a situação com urgência. No uso da palavra, o Secretário-Geral 25 

esclareceu que é obrigação do Banco fazer esse ajuste de identificação, ressaltou que o 26 

dinheiro está aplicado e que possivelmente terão que contactar a superintendência do 27 

Banco para solucionar essa situação que vem se estendo ao longo do tempo. Com a 28 

palavra, o Presidente salientou que essa receita não identificada já é questão antiga e desde 29 

que a nova Gestão assumiu vem tentando resolver. No uso da palavra, o Conselheiro 30 

Pitombo comentou que esse valor não identificado pode trazer prejuízos e até caracterizar 31 

má gestão do Conselho Federal. Como já disse o Conselheiro Nestor a questão tem que ser 32 

resolvida o mais depressa possível e sugeriu que se inicie de imediato uma negociação com 33 

a superintendência do Banco do Brasil. No uso da palavra, o Dr. Helio relatou a pressão 34 

que já foi feita à agencia “(...)”. Evidenciou que nem dessa forma está conseguindo que o 35 
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Banco solucione. E, que o caminho correto agora é realmente procurar as instâncias 1 

superiores. Com a palavra, o Conselheiro Irineu agradeceu ao Tesoureiro pelas 2 

apresentações realizadas e parabenizou a Diretoria do CFMV pela transparência. Em 3 

seguida, fez menção aos Pops construídos em conjunto com os CRMV e que alguns os 4 

utilizam e outros não. Ele sugeriu que os CRMVs recebam apoio do CFMV quanto à 5 

estrutura de Gestão para que melhorem em eficiência e em eficácia e não só apoio 6 

financeiro como já vem sendo praticado. Com a palavra, o Presidente disse que os CRMVs 7 

são autônomos, eles têm independência financeira e administrativa conforme legislação. 8 

Disse que o assunto é delicado. Registrou que esta nova Gestão ainda está reestruturando o 9 

Conselho Federal e que oportunamente poderá ser estudada a situação de gestão dos 10 

CRMVs e talvez, até conseguir elaborar um treinamento para novos Gestores dos 11 

Regionais. 3.5.–Da Assessoria Especial da Presidência. Com a palavra, a Dra. Erivânia 12 

cumprimentou a todos(as), agradeceu a confiança do Presidente e demais membros da 13 

Diretoria por ter sido nomeada como Chefe de Gabinete da Presidência do Conselho 14 

Federal e que deseja contribuir muito com a Diretoria. Prosseguindo, destacou que quando 15 

ainda estava na Assessoria Especial da Presidência nesse período do último relato em 16 

Sessão para esta ocorreram pequenas atribuições, poucas reuniões e quase nenhuma com 17 

Comissões Técnicas. Comentou que foi publicado o artigo do Dr. Ismar sobre a 18 

ozonioterapia. Disse que houve um grande interesse por parte dos médicos veterinários. 19 

Falou que receberam parabéns e também reclamações sobre o artigo publicado. Na 20 

sequência, ela agradeceu ao Dr. Wanderson e sua equipe por ter contribuído e ter 21 

participado de uma reunião com a Presidente da Associação de Ozonioterapia. Ela 22 

destacou que a Associação enviou ao CFMV diversos artigos científicos, teses, etc do 23 

Brasil e de outros Países a respeito desse tema. E também trabalhos que estão sendo 24 

desenvolvidos por Universidades no Brasil. Disse que se preocupa com os profissionais 25 

que tem pouco conhecimento do assunto e que vem realizando essa prática. Apresentou 26 

números de médicos profissionais e outros que já vem praticando a ozonioterapia “(...)”. 27 

Falou sobre a publicação no Brasil do livro intitulado Ozonioterapia na Medicina 28 

Veterinária, de uma médica veterinária de Cuba. Comentou os Países que já estão mais 29 

adiantados com a regularização da ozonioterapia. Ato contínuo. Ela disse que em conjunto 30 

com o Dr. Helio recebeu a Dra. Patricia que trabalha com células tronco e que ela é 31 

registrada no Ministério. Ela evidenciou que será trabalhada uma Resolução bastante 32 

ampla considerando essas terapias a exemplo da ozonioterapia como uma terapia 33 

complementar e também ainda em experimentação. Comentou que a Associação 34 

concordou e que ela trabalhará na regulamentação das especialidades. Falou que a 35 
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nutrologia também já contatou o CFMV e que terá um Grupo de Trabalho para discutir 1 

esse tema. Ressaltou a importância da amplitude da Resolução que abarque essas terapias 2 

complementares e inovadoras. Comentou que recebeu o material por CD e quem tiver 3 

interesse ela poderá estar encaminhando por e-mail ou em CD cópia. Disse que ocorreram 4 

outras atividades, mas as questões mais importantes foram as relatadas. Com a palavra, o 5 

Conselheiro Irineu parabenizou a Dra. Erivânia e desejou sucesso pelo novo cargo. 6 

Agradeceu à Sra. Laura sobre o trabalho prestado e pela atenção dada a ele. Ele questionou 7 

como fica a função da Assessoria Especial da Presidência como fica, quem assumirá. Ele 8 

comentou que sobre a ozonioterapia a questão preocupante são os cursos, visto que o 9 

Conselho não tem a expertise de gerenciar esse tipo de assunto. Ressaltou que em cursos 10 

de ozonioterapia não é exigido que o interessado já seja formado ou não na área e que em 11 

alguns casos pode gerar sérios problemas. Solicitou que o assunto seja avaliado com 12 

bastante cautela e profundidade para que não ocorra falhas. No uso da palavra, a Dra. 13 

Erivânia esclareceu que cabe a Associação o controle quanto ao nível e quem poderá fazer 14 

o curso. Esclareceu ainda que o CFMV decidindo reconhecer a prática deverá constar na 15 

Resolução explicitamente que é uma terapia em fase experimental. Disse que essa 16 

Associação foi criada em 2017 em São Paulo. Disse que ela precisar ter capilaridade, 17 

organizar os seus filiados para conseguir controlar a situação. Evidenciou que será um 18 

papel da Associação e não do Conselho e que o Conselho só terá um papel fundamental 19 

quando acontecer de ser uma especialização e o que o assunto será discutido no Plenário. 20 

No uso da palavra, o Conselheiro Irineu disse que não tem dúvidas de que o Conselho deve 21 

reconhecer a especialidade, visto que o mundo vem avançando de uma forma muito rápida 22 

e que é a favor, porém, os cursos avulsos são preocupantes e que é um problema para 23 

regular. Disse que a Medicina Veterinária, bem como a Zootecnia tem uma Sociedade 24 

específica para isso, mas parecer que ela não vem sem preocupando como esses cursos, 25 

inclusive com o de auxiliar veterinário. No uso da palavra, o Presidente comentou que a 26 

Sociedade ainda não vem trabalhando com as inovações e novas tecnologias, questões 27 

atribuídas a ela. Disse que vai tentar regulamentar a especialidade de Ozonioterapia. No 28 

uso da palavra, o Secretário-Geral disse que é favorável à especialidade. Relatou sua 29 

participação no Congresso Europeu de Medicina em que se tratou do tema medicina 30 

alternativa e agora nominado medicina especial “(...)”. Externou seu encanto por esses 31 

avanços tecnológicos em relação à saúde. Disse que é favorável, mas que tem o problema 32 

como já disse o Conselheiro Irineu e que as Universidades estão despreparadas e que o 33 

exercício profissional não será controlado. Comentou que como compete ao Conselho 34 

fiscalizar o exercício profissional no seu entendimento o controle deve ser via Associações 35 
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que estejam habilitadas, pois existe o risco da prática ser mal utilizada. Disse que a respeito 1 

das células tronco o Ministério da Agricultura regulamentou as questões funcionais, mas a 2 

prestação de serviços está sem controle, está solto. Disse que juntando esforços com as 3 

Associações poderão controlar os cursos que devem apresentar curriculum mínimo. 4 

Sugeriu que as Associações sejam apoiadas para que possam ter um ensino com qualidade. 5 

No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo parabenizou a Dra. Erivânia pelo tempo em que 6 

esteve à frente da Assessoria Especial e pelo novo cargo. Parabenizou ainda, pela matéria 7 

do Dr. Ismar divulgada. Ele questionou como ficará o apoio às Comissões. Parabenizou a 8 

Sra. Laura pela eficiência e que a Diretoria está de parabéns por tê-la remanejado para 9 

coordenar o planejamento. Ele propôs que as Câmaras Técnicas cresçam na sua função, 10 

sejam valorizadas e que elas assumam o papel de coordenar as Comissões. Com a palavra, 11 

o Presidente informou que ocorrerá uma nova contratação para assumir a Assessoria 12 

Especial da Presidência, pois essa área recebe uma grande demanda entre os CRMVs e a 13 

Ouvidoria do CFMV. Quanto às Comissões, a reestruturação ainda está sendo estudada. 14 

Disse que talvez seja reduzida a quantidade dos membros ou talvez ocorra fusão de 15 

algumas Comissões. Prosseguindo, ele comentou sobre o alto investimento nas Comissões 16 

e relatou alguns resultados positivos promovidos por elas “(...)”. Salientou a importância 17 

de se obter resultados e que por isso a reorganização das Comissões. Continuando, o 18 

Presidente disse que no seu entendimento Presidente de Regional, Conselheiro efetivo ou 19 

suplente e também Presidente de outra Comissão do estado não é certo presidir Comissão. 20 

Apresentou suas desculpas aos Conselheiros Irineu, Nestor, Wanderson e Fábio, pois serão 21 

substituídos nas Comissões em que fizeram parte. Ressaltou que é importante de dar 22 

oportunidade a outros colegas de agregarem ao trabalho do Conselho. Destacou que estão 23 

refletindo bastante para alcançar um grupo que possa somar ao Conselho Federal. Com a 24 

palavra, o Secretário-Geral evidenciou que tomarão a medida mais correta possível na 25 

reestruturação das Comissões e que será encontrada uma pessoa com perfil técnico para 26 

assumir a coordenação das Comissões. Relatou as despesas que o Conselho Federal teve 27 

em 2018 com as Câmaras Técnicas e com as Comissões “(...)”. Disse que a intenção é ter 28 

profissionais que tragam mais resultados, pois no exercício anterior os resultados 29 

apresentados foram poucos. No uso da palavra, o Presidente comentou que existem alguns 30 

resultados satisfatórios e que o dinheiro empregado nas Comissões foi um investimento e 31 

que gerou bons resultados. Ele salientou que as reuniões só ocorrerão mediante pauta 32 

convincente e que a Assessoria Especial da Presidência deve observar com bastante 33 

atenção a programação para subsidiar a Presidência no deferimento ou não de uma 34 

solicitação de reunião. 3.6.–Dos(as) Conselheiros(as). Com a palavra, o Conselheiro 35 
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Wendell cumprimentou a todos(as). Parabenizou à Dra. Erivânia e à Sra. Laura pelos 1 

novos cargos. Corroborou com o que disse o Conselheiro Pitombo em relação às Câmaras 2 

Técnicas para que elas sejam mais valorizadas e que as Comissões fiquem subordinadas às 3 

Câmaras. Parabenizou o Dr. Helio e Dr. Wanderson pelos novos cargos na Diretoria do 4 

Conselho Federal. Prosseguindo, ele noticiou que a Sessão de Turmas do dia anterior 5 

encerrou mais cedo e aproveitou para ir no CRMV-DF e depois na Organização das 6 

Cooperativas do Brasil. Comentou sobre seu relacionamento com os técnicos que fazem o 7 

monitoramento do setor Agro no País nas instituições. Comentou o Decreto de 8 

reestruturação dos diversos Ministérios do dia 02 e que entrará em vigor no dia 25 de 9 

janeiro. Destacou que foi convidado por alguns zootecnistas e representantes da ABZ para 10 

participar de uma reunião na data de hoje, período da tarde no DEFIP. Disse que o convite 11 

foi estendido ao Conselheiro Fábio e à Conselheira Paula e que a reunião será para discutir 12 

o que vai ocorrer dentro do MAPA, visto que esse departamento está sendo extinto. 13 

Informou que trará ao Plenário no dia seguinte informações sobre a reunião. Com a 14 

palavra, a Conselheira Therezinha cumprimentou a todos(as). Disse que concorda com a 15 

reorganização das Comissões e que tem a certeza que esta Gestão deixará um bom legado 16 

para o Conselho Federal. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo cumprimentou a 17 

todos(as). Comunicou que participou da reunião da CTC e de uma reunião com o Comitê 18 

da Revista CFMV e que ainda nessa Sessão estará apresentando os relatórios. Relatou sua 19 

participação na Sessão da II Turma, com realização nos dias 22 e 23/01/2019. Comentou as 20 

inconsistências encontradas nos processos que são julgados pelas Turmas e propôs que os 21 

Pops sejam reestruturados e implementados, pois considera importante que os processos 22 

estejam bem definidos e que à época todos os CRMVs aderiram aos Pops. Disse que no dia 23 

anterior, após a Sessão de Turmas, reuniu-se para tratar do projeto da Casa do Médico 24 

Veterinário e do Zootecnista com a Sra. Laura, Sra. Flávia e Sr. Gustavo para ativar o 25 

projeto. No uso da palavra, o Conselheiro José Arthur parabenizou a equipe judicante por 26 

ter separado os processos por temas, o que facilitou os julgamentos. Com a palavra, o 27 

Conselheiro João Alves cumprimentou a todos(as) e desejou sucesso ao Dr. Wanderson, à 28 

Dra. Erivânia e à Sra. Laura pelos novos cargos. Na sequência, mencionou a reunião com a 29 

Presidente do Sindicato de Pernambuco e a Prefeitura de Pernambuco em que representaria 30 

o CFMV como já havia sido autorizado. Disse que a reunião foi adiada e que foi 31 

reagendada para o dia 30/01/2019. Com a palavra, a Conselheira Paula cumprimentou a 32 

todos(as), parabenizou ao Dr. Helio, ao Dr. Wanderson e à Dra. Erivânia pelos novos 33 

cargos e desejou sucesso. Continuando, ela relatou sobre o evento que será realizado em 34 

Sergipe – uma exposição agropecuária, a Expo Ringo, com realização no Parque das 35 
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Palmeiras em Lagarto – SE. Destacou que se trata de um importante e grande evento e que 1 

acontecerá nos dias 28 a 31/03/2019. Mencionou que participarão várias autoridades 2 

importantes. Noticiou que a proposta é que durante o evento o Conselho Federal possa 3 

realizar lá uma Sessão Plenária. Com a palavra, o Presidente disse que estará sendo 4 

combinado. Ele mencionou que no dia 25 de março terá a eleição do Regional de Sergipe e 5 

solicitou à Dra. Paula que convide os novos gestores do Regional para participar da Sessão 6 

do CFMV lá e que esse encontro já seria uma primeira aproximação do Conselho Federal. 7 

Com a palavra, o Conselheiro Fábio cumprimentou a todos(as) e parabenizou a Dra. 8 

Erivânia e a Dra. Laura pela mudança nos cargos. Continuando, comentou que participou 9 

da reunião da CTC/CFMV em janeiro. Ele agradeceu a Diretoria pelo atendimento com 10 

efetividade aos pedidos da CTC e que já houve um grande avanço quanto às falhas 11 

detectadas. Com a palavra, o Conselheiro Nestor cumprimentou a todos(as). Mencionou o 12 

seu afastamento da Comissão de Meio Ambiente até porque estava interferindo em seu 13 

trabalho. Ressaltou que no seu entendimento a Comissão de Meio Ambiente pode ter uma 14 

fusão com a Comissão de Animais Selvagens, pois se complementam e que a Comissão de 15 

RT com a de Fiscalização também se complementam. Disse que é favorável à reavaliação 16 

das Comissões como já foi dito pelo Presidente. Ele propôs que durante as Sessões pudesse 17 

ter um momento para receber profissionais capacitados para uma conversa, um debate não 18 

só da classe, mas também a parte política e econômica de interesse das duas profissões. Em 19 

seguida, parabenizou a Dra. Erivânia e a Sra. Laura pelos novos cargos e desejou sucesso.  20 

Ato seguinte. Na tarde do dia 24, em retorno aos trabalhos, o Presidente comunicou que o 21 

Conselheiro Nestor Werner está efetivado em virtude da ausência do Conselheiro Efetivo, 22 

Zoot. Wendell José de Lima Melo. 4.1.ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA 23 

TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA: 4.1.1.Validação Calendário de Reuniões do 24 

Plenário do CFMV – Ano de 2019. Apresentante: Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. 25 

Helio Blume. No uso da palavra, o Secretário-Geral apresentou o Calendário de 2019. 26 

Destacou que foram incluídas as datas em que ocorrerão as reuniões da Diretoria Executiva 27 

do Conselho Federal. Reuniões da Diretoria Executiva do CFMV: Nos dias 17 de janeiro, 28 

18 de fevereiro, 18 de março, 08 de abril, 06 de maio, 03 de junho, 08 de julho, 05 de 29 

agosto, 16 de setembro, 21 de outubro, 18 de novembro e 16 de dezembro. Sessões das 30 

Turmas Recursais: Nos dias 22 e 23 de janeiro, 19 e 20 de fevereiro, 09 e 10 de abril, 04 e 31 

05 de junho, 09 e 10 de julho, 17 e 18 de setembro, 17 e 18 de dezembro. Sessão Especial 32 

de Julgamento de Processos Éticos: Nos dias 14 e 15 de março, 06 e 07 de agosto e 21 e 22 33 

de outubro. Sessões Plenárias Ordinárias: Nos 24 e 25 de janeiro, 21 e 22 de fevereiro, 28 e 34 

29 de março em Aracaju – SE, 11 e 12 de abril, 07 e 08 de maio em Florianópolis – SC, 05 35 
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e 07 de junho, 11 e 12 de julho, 08 e 09 de agosto, 19 e 20 de setembro, 24 e 25 de outubro 1 

26 e 27 de novembro em Natal – RN e 19 e 20 de dezembro. Câmaras Nacionais de 2 

Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs: Nos dias 14 e 15 de maio (Congresso Anclivepa 3 

16 a 18), 28 e 29 de novembro em Natal – RN. Comemoração dos 50 Anos em 23 de 4 

outubro. 4.1.2.Processo Administrativo CFMV nº 1252/2018. Procedência: Assessoria 5 

Executiva. Assunto: Comissão de Inquérito – CRMV-RS. Apresentante: Presidente do 6 

CFMV, Med. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. DECISÃO: O Processo foi retirado 7 

da pauta. Seu trâmite deve seguir o rito normatizado pela Resolução CFMV nº 847/2006. 8 

4.1.3.Revista CFMV- relatório e demandas. Apresentante: Conselheiro Federal, Méd. 9 

Vet. Cícero Araújo Pitombo. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo, editor-chefe da 10 

Revista CFMV, solicitou autorização para que esse tema seja um item permanente da pauta 11 

da Plenária, objetivando deixar o Plenário ciente das questões debatidas a cada reunião 12 

realizada. Na sequência, ele apresentou os assuntos discutidos na reunião: “ATA nº 1, da 1ª 13 

Reunião da Pauta Editorial da Revista CFMV. Nos dias 10 e 11 de janeiro de 2019, 14 

ocorreu a 1ª Reunião da Pauta Editorial da Revista CFMV na sede do Conselho Federal 15 

de Medicina Veterinária (CFMV), em Brasília. Estiveram presentes os médicos-16 

veterinários Cícero Araújo Pitombo (CRMV-RJ nº 3562), editor-chefe; Marcelo Hauaji de 17 

Sá Pacheco (CRMV-RJ nº 4034), Ligia Maria Cantarino da Costa (CRMV-DF nº 0981); o 18 

zootecnista Emanoel Elzo Leal de Barros (CRMV-DF 240/Z); e a jornalista Flávia Lôbo 19 

Gonçalves (Mtb 4821/DF), membros do Conselho Editorial da Revista CFMV; e a 20 

jornalista Viviane Marques de Oliveira (Mtb 22701-RJ), subeditora da Revista CFMV. 21 

Foram tratados os seguintes temas: Apresentação da equipe; Sugestões para 22 

aprimoramento da publicação, como novo formato do Suplemento Científico, infográficos 23 

que facilitem as leituras dos artigos, atemporalidade da publicação, mudança no modelo 24 

de artigos e suspensão do recebimento de novos artigos científicos, priorizando a 25 

tramitação da grande quantidade de material que já está no sistema; Definição de que, 26 

quando retomado o recebimento de artigos, eles terão novo formato – serão aceitos 27 

apenas artigos de revisão bibliográfica;  Definição da periodicidade mensal para as 28 

reuniões da revista, visto a grande quantidade de assuntos pendentes; Para a edição 79, 29 

com fechamento em fevereiro de 2019, definição das pautas editoriais e que os artigos 30 

técnicos das comissões e os enviados por meio de membros das comissões serão avaliados 31 

e validados pelos membros do Conselho Editorial; Tramitação, via sistema, de mais de 30 32 

artigos aguardando análise, e orientação dos membros do Conselho Editorial para uso da 33 

ferramenta; Os membros do Conselho Editorial farão um “pente-fino” na lista de 34 

relatores, retirando os que não estejam habilitados para a função de consultor ad hoc; 35 
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Elaboração pela subeditora da revista de um pedido oficial, por meio da Dra. Erivânia 1 

Camelo, para que os membros de comissões assessoras vinculados a instituições de ensino 2 

passem a integrar o time de consultores ad hoc da Revista CFMV; Constatação da 3 

necessidade da aquisição de um novo sistema de submissão e análise de artigos, a ser 4 

solicitado pelo editor-chefe ao DETIN, via Presidência”. Na sequência, ele solicitou um 5 

apoio administrativo para atender as demandas da Revista CFMV já que o funcionário que 6 

realizava esse apoio foi migrado para a Controladoria. Mencionou que a expectativa é 7 

agendar reuniões mensais do corpo editorial. No uso da palavra, a Sra. Flávia do Decom 8 

concordou com a solicitação de um apoio administrativo para atender o Corpo Editorial da 9 

Revista e sugeriu que o Presidente solicite ao Departamento de Tecnologia para 10 

desenvolver um novo sistema para a Revista CFMV. No uso da palavra, o Presidente 11 

esclareceu que no momento está complicado passar mais uma demanda a TI que já se 12 

encontra sobrecarregada. No uso da palavra, a Conselheira Therezinha propôs conversar 13 

com o Presidente do CRMV-MG, Dr. Bruno para ceder ao CFMV o programa que já 14 

utilizam para a Revista do Regional. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu sugeriu 15 

incluir um caderno técnico da UFMG na Revista CFMV. Disse que os artigos são 16 

estritamente profissionais, práticos e que os veterinários de campo necessitam desse tipo de 17 

leitura. No uso da palavra, a Conselheira Therezinha comentou que o caderno técnico da 18 

UFMG está no Portal do CRMV-MG. Disse que o Regional imprime hoje em dia em torno 19 

de mil cadernos técnicos. Disse que quem tiver interesse pode entrar no site do Regional e 20 

verificar o link. Disse que é uma parceria do CRMV-MG com a UFMG. Destacou que os 21 

cadernos técnicos realmente são ótimos, com artigos na área da Medicina Veterinária e da 22 

Zootecnia. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo disse que na Revista CFMV tem que 23 

valorizar as atividades da profissão, desta Gestão, dar oportunidade aos Diretores e aos 24 

Conselheiros de falar na Revista. Mostrar os eventos, etc. Disse que o perfil da Revista será 25 

mudado, será mais prática. Ato contínuo. Com a palavra, o Presidente solicitou que os 26 

Conselheiros quando designados pela Presidência para compor uma Comissão e após o 27 

cumprimento da missão primeiro o procure para discutir o Relatório concluído a exemplo 28 

da Comissão de Inquérito que deveria ter se reunido com a Presidência. Continuando, ele 29 

disse que quanto à Comissão Editorial que se reuniu no CFMV e depois não procurou se 30 

reunir com a Presidência para apresentar os seus relatos antes de uma Sessão Plenária e 31 

que ele dará ciência ao Plenário dos fatos. Com a palavra, o Conselheiro Pitombo se 32 

desculpou por não ter procurado a Presidência após a reunião do Comitê Editorial da 33 

Revista CFMV. 4.14.Ata da 217ª Reunião de Diretoria – Ano de 2019. 34 

(EXTRAPAUTA). Apresentante: Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. No 35 
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uso da palavra, o Secretário-Geral fez um breve resumo dos temas debatidos na Reunião 1 

Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 17/01/2019 em conformidade com a 2 

respectiva Ata: “Processo Administrativo CFMV nº 3370/2018: Proposta de alteração da 3 

Resolução CFMV nº1015/12 – funcionamento de estabelecimentos veterinários de 4 

atendimento a pequenos animais”. O Presidente relata sobre a proposta da CONEL, Dr. 5 

Wanderson sugere encaminhar a questão aos regionais para sugestões sobre o tema, 6 

depois enviar ao DEJUR, para avaliar a (im)possibilidade jurídica das alterações. Dr. 7 

Helio sugere, também, que a Dra. Erivânia se manifeste no processo. Por consenso, 8 

decidiram em caráter de urgência, acatar a sugestão do Dr. Wanderson. Processo 9 

Administrativo CFMV nº 5253/2018: Criação de cargo de assessor técnico Zootecnista no 10 

CFMV. Após o Presidente relatar sobre o processo, por consenso, a Diretoria decidiu 11 

arquivar e notificar à Câmara Técnica dessa decisão. Processo Administrativo CFMV nº 12 

5254/2018: Fórum Nacional de Zootecnistas. O Presidente relata sobre ausência de 13 

competência do CFMV para tratar dessa questão. A Diretoria, por consenso, decidiu 14 

arquivar e notificar à Câmara Técnica dessa decisão. ASSUNTOS DA VICE-15 

PRESIDÊNCIA: Propostas de Alteração da Lei nº 5517/68 – Eleições Diretas e ENCP. 16 

Dr. Luiz afirma que está de acordo com a proposta sobre as Eleições Diretas e passou a 17 

questão aos demais membros de Diretoria. Por consenso, decidiram submeter este tema à 18 

Sessão Plenária. Quanto ao Exame Nacional, o Presidente ressalta que já existe projeto 19 

de alteração de Lei, de autoria do Dr. Onix Lorenzoni, tramitando no Congresso 20 

Nacional. Portanto, concluíram retirar de pauta este tema. Alteração no Código de Ética 21 

relativa à Responsabilidade Técnica. Dr. Luiz questiona se é viável discutir o assunto em 22 

Sessão Plenária e sugere fazer explanação de observação quanto ao Art. 20 do Código de 23 

Ética (Res. CFMV nº 1138/2016); recomenda suprimir a última vírgula do artigo e sugere 24 

que seja republicada com supressão da vírgula. Por consenso, os demais Membros da 25 

Diretoria acataram a sugestão do Vice-Presidente. ASSUNTOS DA SECRETARIA 26 

GERAL: Dr. Helio salienta que há possibilidade de substituição de exercício de 27 

atribuições nas funções de Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, quando das suas 28 

ausências, conforme previsto no Regimento Interno do CFMV. Definição de Calendário de 29 

Reuniões da Diretoria Executiva do CFMV para 2019. Apresenta sugestões de data. Por 30 

consenso, acordaram que as reuniões de Diretoria ocorrerão em dias de segundas-feiras. 31 

Sendo as próximas definidas para os dias: 18/2, 18/03, 08/04, 06/5, 03/06, 08/07, 05/08, 32 

16/09, 21/10, 18/11 e 16/12. Acordaram alterações em algumas datas de Sessões 33 

Plenárias Ordinárias de 2019, da seguinte forma: 24 e 25/01; 21 e 22/02; 28 e 29/03 em 34 

Aracaju/SE; 11 e 12/04; 07 e 08/05 em Florianópolis/SC; 06 e 07/06; 11 e 12/07; 08 e 35 
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09/08; 19 e 20/09; 24 e 25/10; 26 e 27/11 em Natal/RN e, 17 e 18/12. Houve, ainda, 1 

alteração da data da Sessão de Turmas do mês de novembro, passando a ser 19 e 20/11. 2 

Organismos Internacionais: World Veterinary Association – WVA e NAVC your 3 

Veterinary Community. O Dr. Helio relata a problemática acerca dos convites que vêm 4 

sendo recebidos pelo CFMV para representação em eventos. Presidente sugere continuar 5 

com representantes do CFMV junto à WVA e PANVET. Dr. Luiz sugere que haja tentativa 6 

de trazer algum evento internacional para o Brasil e ressalta que, por questão de custo 7 

financeiro, há de ser analisado o propósito da representação do Conselho em alguns 8 

eventos, para que não desvirtue dos objetivos do CFMV. E reforça que os convites dos 9 

eventos, quando convenientes e oportunos, serão repassados para apreciação em Sessão 10 

Plenária. Será necessário informar aos Organismos que convidam representantes para 11 

eventos sobre qual o representante do CFMV e se haverá ou não a presença destes nos 12 

eventos. Processo Administrativo CFMV nº 5639/2018. Dr. Helio relata o processo acerca 13 

da aposentadoria da servidora Odenice. Dr. Luiz questiona sobre a (im)possibilidade 14 

jurídica, a formalidade processual e contratual necessária para dar andamento ao feito. 15 

Por consenso, a Diretoria manifestou interesse em manter o contrato de trabalho da 16 

servidora, conforme solicitado pela mesma, desde que atendidos os princípios legais da 17 

Administração Pública. Processo Administrativo CFMV nº 3001/2018. Dr. Helio convida 18 

à reunião a Dra. Erivânia. Ele faz um histórico acerca da Acreditação dos PRMVs e 19 

Aprimoramento. Apresenta o quadro atual das Instituições. A Dra. Erivânia presta 20 

esclarecimentos quanto aos Programas de Residência atuais e de Aprimoramento. O 21 

Presidente ressalta sobre a relevância da autorização pelo MEC para o CFMV quando da 22 

acreditação e certificação por parte do Conselho nos cursos de Medicina Veterinária. Dr. 23 

Helio afirma ser necessário formalizar caminhos e buscar apoio junto ao Governo 24 

Federal; se reunir com Ministérios (Saúde e Educação) para tratar desse assunto, para 25 

garantir mais segurança, opinião corroborada pelo Vice-Presidente; destaca, ainda, que 26 

haja um articulador político a serviço do CFMV. Por consenso, a Diretoria decidiu que o 27 

CFMV deve publicar o Edital, e que, paralelamente, haja uma reunião de articulação com 28 

os Ministérios da Saúde e da Educação para integrá-los ao CFMV. Decidiram que deve 29 

ser publicado o edital que já foi elaborado e marcada a reunião nos Ministérios 30 

supracitados com 02 (dois) representantes do CFMV. Processo Administrativo CFMV nº 31 

4236/2018. Dr. Helio apresenta a Minuta do Edital. A Diretoria aprovou a minuta e 32 

sugeriu notificar à Comissão responsável para definir as estratégias quanto aos prazos. 33 

ASSUNTOS DO TESOUREIRO: Demonstrativo Financeiro do CFMV: O Tesoureiro fez 34 

análise da situação financeira dos CRMVs e do CFMV, fazendo um breve relato histórico 35 
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do ano de 2015 até os dias atuais. A Diretoria necessitará de comparativos de Cota-Parte 1 

dos Regionais, de forma mensal, para melhor análise. Constataram uma evolução nas 2 

receitas dos Regionais, em sua maioria, mas ressaltam a necessidade de melhorias na 3 

fiscalização por parte dos Regionais. ASSUNTOS GERAIS: Acerca da Câmara Nacional 4 

de Presidentes, o Presidente propõe que ocorra apenas 02 (duas) neste ano de 2019 - uma 5 

por semestre – por motivo de maior objetividade nos eventos. Propõe cancelar a CNP que 6 

ocorreria no mês de fevereiro, em Fortaleza/CE, em função dos graves problemas de 7 

segurança pública em curso no Estado. Sugere que a 1ª CNP ocorra no mês de maio, em 8 

Brasília/DF”. Ao final, ele informou que a Ata está à disposição caso alguém queira 9 

verificar algum item. 4.1.5.Minuta Projeto de Lei ENCP - Altera a Lei nº 5.517, de 23 de 10 

outubro de 1968, para instituir o Exame Nacional de Certificação Profissional como 11 

condição para o exercício profissional. (EXTRAPAUTA). Apresentante: Presidente do 12 

CFMV, Med. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. No uso da palavra, o Presidente 13 

esclareceu que já existem um Projeto de Lei do próprio Onix Lorenzoni. Disse que uma 14 

reunião com a OAB ficou acertado que após a mudança do Congresso a OAB iria solicitar 15 

uma audiência com o Presidente da Câmara e do Senado e apresentar uma proposta de 16 

interesse de todos os Conselho Federais em ter o Exame Nacional. Mencionou que por isso 17 

acha inviável o CFMV entrar com esse pedido no momento. Destacou que se o Plenário 18 

decidir, poderá então, ser apresentado ao Chefe da Casa Civil a proposta do Conselho 19 

Federal. Em discussão. Após amplo debate foi consenso manter o compromisso feito com 20 

os demais Conselhos Federais a fim de conseguir mais força para uma tramitação política, 21 

mas que o projeto já existente do CFMV seja recuperado e possa dar seguimento de forma 22 

individual e que assim não estará infringindo eticamente o acordo de associação com os 23 

demais Conselhos. O Secretário-Geral se propôs a tentar resgatar o projeto existente e 24 

reativá-lo. O Presidente historiou a tramitação do projeto já existente “(...)”. Em votação. 25 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal decidiu, por unanimidade, que conste na 26 

pauta da reunião com a Casa Civil o ENCP, que também ajudará a abrir caminho para os 27 

outros Conselhos Federais e resgatar o que anteriormente já foi proposto pelo CFMV. 28 

Mantendo o compromisso feito durante a reunião da OAB. Ato contínuo, o Dr. Montezuma 29 

acessando o site da Câmara dos Deputados informou que o Projeto de Lei existente que 30 

trata dessa matéria é o de nº 1253/2003 e que ele se encontra arquivado. 4.1.6.Minuta 31 

Projeto de Lei Eleição Direta - Altera a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, para 32 

instituir a eleição direta para o CFMV. (EXTRAPAUTA). Apresentante: Presidente do 33 

CFMV, Med. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. Em discussão. Em votação. 34 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal decidiu, por unanimidade, que o Gabinete 35 
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juntamente com o Dejur ajuste o Projeto de Lei de acordo com as recomendações 1 

apresentadas pelos(as) Conselheiros(as). Após, encaminhar aos CRMVs para manifestação 2 

em caráter de urgência com um prazo mínimo para resposta e com alerta de que a qualquer 3 

momento pode ser decidido com a Casa Civil, pois dependerá da agenda do Chefe da Casa 4 

Civil. 4.2.ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA CONTÁBIL-FINANCEIRA: 5 

4.2.1. Apresentação de Relatório da Comissão de Tomada de Contas do CFMV – 6 
CTC/CFMV (Ata VII Reunião de 2018). Apresentante: Presidente da CTC/CFMV, Méd. 7 

Vet. Cícero Araújo Pitombo. No uso da palavra, o Presidente da Comissão, Méd. Vet. 8 

Cícero Araújo Pitombo cumprimentou a todos(as). Na sequência, procedeu à leitura da Ata 9 

da reunião realizada nos dias 09 e 10/01/2019 onde constam as ações da Comissão durante 10 

essa reunião realizada no CFMV “(...): “ATA DA VII REUNIÃO DA COMISSÃO DE 11 

TOMADA DE CONTAS - CTC/CFMV REALIZADA NOS DIAS 09 a 10/01/2019 NA SEDE 12 

DO CFMV. Nos dias nove e dez de janeiro de 2019, reuniram-se na cidade de Brasília no 13 

Distrito Federal, na sede do CFMV, os membros titulares da Comissão de Tomada de 14 

Contas do CFMV, Dr. Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº 3562, Presidente, Dr. José 15 

Arthur de Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667, membro titular e Dr. Fábio Holder de 16 

Morais Holanda Cavalcanti, CRMV-AM nº 041/Z, membro titular. 1. Abertura dos 17 

Trabalhos. Foram encaminhadas, pela Controladoria, os processos de Folha de 18 

Pagamento de 2018 e os processos listados a seguir: 2767/2018, 2486/2018, 0270/2018, 19 

2818/2017, 2055/2018, 0731/2018, 2168/2018, 2169/2018, 2709/2018, 6890/2015 v. VI, 20 

6729/2017, 2171/2018, 6492/2017, 2644/2018, 1807/2018, 2170/2018, 0262/2018, 21 

1746/2018, 5513/2017, 0893/2018, 3254/2018, 1850/2018, 1473/2018, 3032/2018, 22 

1472/2018, 1808/2018, 1809/2018, 1742/2018, 1806/2018, 0604/2018, 1805/2018, 23 

0905/2018, 2552/2018, 3303/2018 v. I, 1912/2018, 7188/2017, 4589/2017, 6148/2017, 24 

2167/2018, 3245/2018, 1323/2018, 0716/2017 v. II, 1271/2012 v. VII, 0016/2017 v. III, 25 

1836/2018 e 2786/2018. 2. Análise das Folhas de Pagamento de 2018: 2.1 – Memorando 26 

n° 16/2018 Folha de Adiantamento Salarial de janeiro. A CTC analisou a folha e 27 

identificou a seguinte observação: Falta o memorando de encerramento. 2.2 – 28 

Memorando n° 063/2018 Folha de Adiantamento Salarial de fevereiro. A CTC analisou a 29 

folha e identificou as seguintes observações: Falta de assinatura na relação de liquidação, 30 

baixa de pagamento e estorno de baixa de pagamento. 2.3 – Memorando n° 165/2018 31 

Folha de Adiantamento Salarial de março. A CTC analisou a folha e identificou as 32 

seguintes observações: Falta de assinatura na relação de liquidação, baixa de pagamento 33 

e estorno de baixa de pagamento. 2.4 – Memorando n° 251/2018 Folha de Adiantamento 34 

Salarial de abril. A CTC analisou a folha e identificou as seguintes observações: Falta de 35 
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assinatura na relação de liquidação, baixa de pagamento, estorno de baixa de pagamento 1 

e no Memorando 013/2018 (memorando fora do padrão). 2.5 - Memorando n° 0385/2018 2 

Folha de Adiantamento Salarial de maio. A CTC analisou a folha e identificou as 3 

seguintes observações: Falta de assinatura na relação de liquidação, baixa de pagamento 4 

e estorno de baixa de pagamento. 2.6 – Memorando n° 0485/2018 Folha de Adiantamento 5 

Salarial de junho. A CTC analisou a folha e identificou as seguintes observações: Falta de 6 

assinatura na relação de liquidação, baixa de pagamento e estorno de baixa de 7 

pagamento. 2.7 – Memorando n° 591/2018 Folha de Adiantamento Salarial de julho. A 8 

CTC analisou a folha e identificou as seguintes observações: Falta de assinatura na 9 

relação de liquidação, baixa de pagamento e estorno de baixa de pagamento. 2.8 – 10 

Memorando n° 672/2018 Folha de Adiantamento Salarial de agosto. A CTC analisou a 11 

folha e identificou as seguintes observações: Falta de assinatura na relação de liquidação, 12 

baixa de pagamento e estorno de baixa de pagamento. 2.9 – Memorando n° 764/2018 13 

Folha de Adiantamento Salarial de setembro. A CTC analisou a folha e identificou as 14 

seguintes observações: Falta de assinatura na relação de liquidação, baixa de pagamento 15 

e estorno de baixa de pagamento. 2.10 – Memorando n° 875/2018 Folha de Adiantamento 16 

Salarial de outubro. A CTC analisou a folha e julgou Regular. 2.11 – Memorando n° 17 

934/2018 Folha de Adiantamento Salarial de novembro. A CTC analisou a folha e julgou 18 

Regular. 2.12 – Folha de Adiantamento Salarial de dezembro. Não foi entregue à CTC 19 

pois está sob análise por parte do Depad. 3. Análise dos Processos Administrativos: 3.1. – 20 

Processos Aprovados: 2767/2018, 2486/2018, 0270/2018, 2818/2017, 2055/2018, 21 

0731/2018, 2168/2018, 2169/2018, 2709/2018, 6890/2015 v. VI, 6729/2017, 2171/2018, 22 

6492/2017, 2644/2018, 1807/2018, 2170/2018, 0262/2018, 1746/2018, 5513/2017, 23 

0893/2018, 3254/2018, 1850/2018, 1473/2018, 3032/2018, 1472/2018, 1808/2018, 24 

1809/2018, 1742/2018, 1806/2018, 0604/2018, 1805/2018, 0905/2018, 2552/2018, 25 

3303/2018 v. I, 1912/2018, 7188/2017, 4589/2017, 6148/2017, 2167/2018, 3245/2018, 26 

1323/2018, 0716/2017 v. II, 1271/2012 v. VII, 0016/2017 v. III, 1836/2018 e 2786/2018. 27 

3.2. - Processos com pendências: 3.2.1. – Processos 1345/2018, 1529/2018 e 1687/2017 v. 28 

III. 3.2.2. - Processos com pendências na assinatura dos funcionários por motivo destes 29 

não pertencerem mais ao quadro de servidores da casa, quais sejam: 0832/2018, 30 

1305/2018, 1531/2018, 6491/2017 e 0125/2018. 3.3. - Processos a serem analisados na 31 

próxima reunião: 3.3.1. – Processos de Adesão ao 1º e 2º PDV, quais sejam: 1881/2018, 32 

3382/2018, 4022/2018, 3858/2018, 4141/2018, 4120/2018. 3.3.2. – Processos 2116/2018, 33 

4645/2017, 1973/2018, 1988/2018, 1972/2018, 2014/2018, 2895/2018, 2784/2018, 34 

2334/2018, 2278/2018, 2158/2018, 2150/2018, 1974/2018, 2096/2018, 2088/2018, 35 
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5182/2013 v. VII, 2311/2018, 1175/2018, 1876/2018, 5158/2016 v. IV, 0080/2018, 1 

2115/2018, 1177/2018, 1329/2018, 1323/2018, 1257/2018, 2500/2018, 1257/2018, 2 

1827/2018, 1399/2018, 1667/2018, 2092/2018, 1743/2018, 1776/2018, 5750/2016 v. IV, 3 

1923/2018, 7231/2017 e 2302/2018. 3.3.3. - Processos de diárias de 2015. 3.3.4. – 4 

Processos da Folha de Adiantamento Salarial de janeiro a setembro de 2018, com as 5 

devidas correções e Folha de pagamento de dezembro de 2018. 3.4. Recomendações: 6 

3.4.1. – A CTC reforça a sugestão para que seja retirado do formulário “Recibo de 7 

diária” o campo Assinatura do Beneficiário, bem como, o texto acima da assinatura seja 8 

alterado indicando que o comprovante de pagamento que da plena quitação esta juntado 9 

ao processo. 3.5. – Principais inconsistências encontradas: Ainda foram encontrados 10 

processos com falta de assinatura na Nota de Empenho. 3.6. Propostas – 3.6.1. - 11 

Calendário de reuniões CTC: Foi definida proposta de datas para as reuniões da CTC, 12 

que será encaminhada ao presidente conforme legislação em vigor. 3.6.2. - Para a baixa 13 

de pagamento e estorno de baixa de pagamento a CTC sugere a criação de uma portaria 14 

onde seja dispensada a assinatura do senhor presidente. 3.6.3. Após aprovação, as datas 15 

serão devidamente divulgadas. 3.6.4. - Sugerimos a criação de uma “Força Tarefa” para 16 

analisar criteriosamente os processos administrativos de 2015 a 2017. 3.6.5. – Com o 17 

objetivo de fortalecer o Princípio da Transparência e uso adequado dos recursos do 18 

CFMV, recomendamos a elaboração de relatórios ou apresentação de cópia de Atas de 19 

participação em eventos e reuniões nacionais, da mesma forma que acontece nos 20 

Conselhos Regionais e em viagens internacionais. Caso não exista, recomendamos a 21 

elaboração de resolução pertinente. Nada a mais havendo a ser tratado, foram encerrados 22 

os trabalhos, no qual eu, Rodrigo Mendes de Souza, Mat. CFMF nº 0535, lavro e assino a 23 

presente ata. Assinam também o Med. Vet. Cícero Araújo Pitombo CRMV-RJ nº 3562, 24 

Presidente; José Arthur de Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667, membro titular e Fábio 25 

Holder de Morais Holanda Cavalcanti, CRMV-AM nº 041/Z, membro titular”. Ato 26 

contínuo, ele ressaltou a necessidade de uma reunião da CTC com a Presidência, 27 

Secretaria-Geral, Tesouraria juntamente com a Controladoria, o Departamento de 28 

Administração e a Secretaria de Planejamento para um melhor alinhamento para 29 

saneamento de falhas que ainda estão sendo identificadas pela CTC/CFMV e para tratar 30 

dos processos administrativos de gestões anteriores. Na sequência, ele relatou as datas para 31 

as próxima reuniões da CTC/CFMV em 2019: “Fevereiro nos dias 6 e 7; março nos dias 32 

12 e 13, abril nos dias 15 e 16, maio nos dias 16 e 17, junho nos dias 17 e 18, julho nos 33 

dias 22 e 23, agosto nos dias 05, setembro nos dias 04 e 05, outubro nos dias 07 e 08, 34 

novembro nos dias 11 e 12, dezembro no dia 16”. Prosseguindo, solicitou uma força tarefa 35 
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a fim de ajudar a CTC na averiguação dos processos administrativos. Disse que continua 1 

faltando nos autos de processos de viagem o Relatório de Viagem, principalmente de 2 

membros de Comissões. Mencionou a Resolução CFMV nº 832/2006. “(...)” e recomendou 3 

que ela seja enviada aos membros das Comissões para que não fique mais nenhuma dúvida 4 

sobre a obrigatoriedade de entregar o Relatório ao CFMV de viagens nacionais e 5 

internacionais. Em discussão. No uso da palavra, o Secretário-Geral comentou o fato de ter 6 

mais de uma Resolução que normatiza um mesmo assunto e que essa questão precisa ser 7 

revista com urgência, considerando que como está acaba por confundir o(a) favorecido (a) 8 

sobre o procedimento a ser adotado. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho 9 

Federal aprovou, por unanimidade, o Relatório/Ata da CTC/CFMV. O Calendário de 10 

reuniões da CTC/CFMV para 2019 foi aprovado. 4.2.2.Boletim Financeiro do CFMV 11 

(informações contábeis - financeiras). Apresentante: Secretário-Geral do CFMV, Méd. 12 

Vet. Helio Blume.  No uso da palavra, o Dr. Helio Blume relatou sobre o quadro resumo 13 

de despesas do ano de 2018, discriminado por rubrica “(...)”, o que totalizou em R$ 14 

36.315.000,00 (trinta e seis milhões, trezentos e quinze mil reais). O quadro foi projetado 15 

no telão. Ao final, disse que a planilha está à disposição para verificação. Em discussão. O 16 

Conselheiro Pitombo propôs que a CTC em conjunto com a Controladoria possa fazer um 17 

levantamento das gestões anteriores a exemplo do que foi apresentado pelo Dr. Helio para 18 

que se possa ter um comparativo dos gastos. Com a palavra, o Conselheiro Irineu disse que 19 

o levantamento sugerido pelo Conselheiro Pitombo é como o que foi apresentado pelo 20 

Tesoureiro no início da Sessão e que a ideia é ótima até para uma questão de avaliação 21 

interna e também uma forma de prestação de contas. No uso da palavra, o Presidente disse 22 

que essa comparação de evolução pode ser divulgada na última página da Revista CFMV 23 

como uma prestação de contas. No uso da palavra, o Tesoureiro disse que o quadro precisa 24 

ser aprimorado para poder divulgar e que não haverá problema. No uso da palavra, o 25 

Presidente falou que essa ação será bastante positiva para o Conselho Federal. Ato 26 

seguinte. Com a palavra, o Presidente consignou a presença do Dr. Nélio Batista de 27 

Morais. 4.2.3.Participação do Dr. Rafael Mondadori na Reunião do Conselho 28 

Internacional de Educação em Medicina Veterinária - CIVME Meeting of 29 
International Veterinary Medical Education (CIVME) Council que ocorrerá em 30 

paralelo à AAVMC Annual Conference, no período de 06 a 10 de março de 2019 em 31 

Washington – EUA. Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti 32 

de Almeida. No uso da palavra, o Presidente relatou sobre o convite recebido. “(...)”. Em 33 

seguida, ele sugeriu que o Dr. Rafael seja acompanhado por um membro do Plenário a fim 34 

de fortalecer a presença do Conselho Federal no evento. No uso da palavra, o Secretário-35 
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Geral se colocou à disposição para participar, desde que não prejudique a sua agenda na 1 

Universidade. Disse que caso ele não possa que já fique designado um substituto. O 2 

Conselheiro Irineu informou que não poderia participar do evento, mas se candidatou para 3 

fazer parte de um grupo que através de reuniões possa produzir algo de concreto para o 4 

Sistema CFMV/CRMVs e para as duas profissões. Ele solicitou ao Secretário-Geral que 5 

traga desse evento assuntos e materiais relevantes a fim de contribuir para a melhoria das 6 

duas classes. Após ampla discussão. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho 7 

Federal aprovou, por unanimidade, a participação do Dr. Rafael Mondadori e do 8 

Secretário-Geral do CFMV, Dr. Helio Blume. Designado o Conselheiro Federal João 9 

Alves do Nascimento Júnior para substituir o Secretário-Geral no caso dele não poder 10 

participar da Reunião do Conselho Internacional de Educação em Medicina Veterinária. 11 

Ato seguinte. No uso da palavra, o Conselheiro José Arthur solicitou que seja verificada a 12 

possibilidade de disponibilizar a pasta “Z” aos(às) Conselheiros(as). No uso da palavra, o 13 

Secretário-Geral informou que essa questão será avaliada e estudada uma forma para que 14 

os Conselheiros(as) possam acessar alguns conteúdos de interesse do Plenário. Ato 15 

seguinte. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu propôs que os procedimentos 16 

operacionais padrões já desenhados por todo o Sistema CFMV/CRMVs sejam resgatados 17 

pelo menos os principais processos da Casa e que no seu entendimento ajudará bastante no 18 

controle. No uso da palavra, o Secretário-Geral mencionou que estarão trabalhando para 19 

simplificar os procedimentos e solicitou a ajuda de todos(as). Disse que têm alguns Pops 20 

bastante efetivos e agradeceu ao Conselheiro pelo posicionamento. 4.2.4. Primeira 21 

Reformulação Orçamentária 2019 – CFMV. (Processo Administrativo CFMV Nº 22 

242/2019). (EXTRAPAUTA). Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson 23 

Alves Ferreira. No uso da palavra, o Tesoureiro destacou que foi necessária uma 24 

Reformulação Orçamentária visando a aquisição de um imóvel. Na sequência, ele 25 

procedeu à leitura do Parecer Contábil nº 0025/2019 e concluindo: “(...)” “Conclusão: 26 

Tendo em vista que a presente Reformulação objetiva atender as atuais necessidades do 27 

CFMV e foi confeccionada atendendo ao disposto na legislação vigente e na Resolução 28 

1049/2014, e dentro de nossa análise não apresenta falhas e/ou ausências de peças, o que 29 

submetemos à apreciação do Sr. Tesoureiro e exame e julgamento pelo Plenário do 30 

CFMV”. Prosseguindo, evidenciou que em atendimento à Resolução CFMV nº 1049/2014 31 

foram apresentadas todas as peças, sobretudo a justificativa quanto a necessidade da 32 

primeira Reformulação. Registrou que os detalhamentos constam dos autos do processo e 33 

que estão à disposição para quem desejar examinar. Em seguida, sugeriu a aprovação da 34 

primeira Reformulação Orçamentária do exercício de 2019 do CFMV. Em discussão. Os 35 
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questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 1 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a primeira Reformulação Orçamentária do 2 

exercício de 2019 do CFMV.  Ato seguinte. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu 3 

questionou se o imóvel onde se encontra a sede do CFMV está devidamente pronto para 4 

ser vendido. Com a palavra, o Presidente relatou a péssima estrutura em que está hoje o 5 

imóvel CFMV, disse que o imóvel tem uma parte legalizada e outra não. E, que inclusive 6 

existe em tramitação um processo do CFMV contra a empresa construtora que não 7 

entregou a construção pronta e não registrou o prédio no órgão de competência. Disse que 8 

não tem habite-se, não tem autorização do corpo de bombeiros e nem da vigilância. 9 

Ressaltou que para fazer a regularização terá um gasto em torno de três milhões, visto que 10 

deve ser contratada uma empresa de arquitetura para refazer todo o projeto, dar entrada no 11 

órgão de registro municipal e que esses procedimentos deverão levar uns dois a três anos 12 

para concluir. Prosseguindo, o Presidente destacou que foi já foi solicitada uma análise do 13 

prédio como um todo ao Corpo de Bombeiros. Relatou os pontos estruturais que são 14 

importantes e que o prédio não tem, a exemplo de hidrantes, etc e que o prédio está 15 

condenado em sua estrutura. Comentou que foi solicitada uma avaliação e que pela 16 

avaliação regulamentando todas as imperfeições do prédio ficaria para venda em uns oito 17 

milhões. Sem as regulamentações para venda deverá ficar em torno de seis a sete milhões. 18 

Falou sobre o risco de incêndio. Continuando, o Presidente informou que existem duas 19 

opções, o Conselho adquire uma nova Sede ou aluga e fica com o dinheiro aplicado. Disse 20 

que se preocupa em ficar com recurso aplicado, pois não é o objetivo do Conselho. E, que 21 

no seu entendimento se existe recurso financeiro e esse imóvel pode ser vendido o melhor 22 

é a aquisição. Informou que já foi realizado o primeiro procedimento como manda a Lei 23 

8.666/1993. O CFMV se dirigiu ao Ministério do Planejamento – Delegacia Patrimonial e 24 

solicitou a possibilidade de conceder um espaço disponível até dois mil e setecentos metros 25 

quadrados para instalar o Conselho Federal. Disse que já recebeu a resposta e foi negativa. 26 

Informou que Já foi solicitado avaliação da vigilância, da polícia civil e do bombeiro e que 27 

já estão prontas. Na sequência, informou que o próximo passo é o chamamento público que 28 

será publicado nos grandes jornais no diário oficial da união de aquisição de um espaço de 29 

fácil acesso de 2.500 a 3.000 metros quadrados, com condições sociais bastante disponível 30 

para os funcionários, estacionamento, etc. Disse que assim que aparecerem as empresas 31 

interessadas será criada uma Comissão composta por funcionários e por Conselheiros para 32 

analisar as propostas, conhecer o local e se atende ao Conselho Federal e se existem as 33 

condições financeiras para tal aquisição. Evidenciou que se trata de um processo de 34 

urgência. No uso da palavra, o Secretário-Geral disse que este é um momento favorável, 35 
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visto que o Governo está sendo desmobilizado o que facilitará de encontrar espaços 1 

públicos com boa localização. 4.2.5. Primeira Reformulação Orçamentária 2019 - 2 

CRMV-GO. (EXTRAPAUTA). Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. 3 

Wanderson Alves Ferreira. No uso da palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer 4 

Contábil nº 0031/2019 e concluindo: “(...)” “Conclusão: Considerando a inexistência de 5 

pendências, sugiro a homologação da 1ª Reformulação Orçamentária para 2019 do 6 

CRMV-GO". Prosseguindo, informou que em atendimento à Resolução CFMV nº 7 

1049/2014 o Regional encaminhou todas as peças, sobretudo a justificativa quanto a 8 

necessidade da primeira Reformulação, mediante o ofício nº 100/2019. Registrou que os 9 

detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que estão à 10 

disposição para quem desejar examinar. Em seguida, sugeriu a aprovação da primeira 11 

Reformulação Orçamentária do exercício de 2019 do CRMV-GO. Em discussão. Os 12 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 13 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a primeira Reformulação Orçamentária de 14 

2019 do CRMV-GO. V – ASSUNTOS GERAIS. No uso da palavra, o Presidente 15 

registrou a presença do Dr. Julio Cesar Rocha Peres, Presidente do CRMV-RO e 16 

atualmente diretor da Idaron - agência de defesa sanitária do estado de Rondônia. 5.1. No 17 

uso da palavra, a Conselheira Therezinha noticiou que sobre o sistema que o CRMV-MG 18 

utiliza para a Revista, conversou com o Dr. Bruno, Presidente do CRMV-MG que já 19 

autorizou que seja disponibilizado o programa para o uso do CFMV. Quanto aos cadernos 20 

técnicos da Universidade de Minas Gerais, ela disse que também já acertou com o Dr. 21 

Bruno e que estará sendo disponibilizando o link para que o CFMV disponibilize no seu 22 

Portal. Solicitou que a Sra. Flávia do Decom faça contato com o Sr. Joaquim do CRMV-23 

MG para se alinharem. Ato seguinte. 5.2. No uso da palavra, o Conselheiro Wendell 24 

cumprimentou a todos(as), parabenizou o Presidente do CRMV-RO pelo cargo assumido 25 

na Idaron. Relatou sobre sua participação na reunião do DEFIP no dia anterior. Mencionou 26 

que esse departamento hoje já está extinto. E, que a partir de hoje, dia 25 já está valendo a 27 

nova estrutura e as novas nomeações do Ministério da Agricultura. Comentou que 28 

médicos-veterinários ainda tem cargos de gestão relevantes no MAPA. Na sequência, ele 29 

relatou a divisão dos departamentos “(...)”. Ato seguinte. 5.3. No uso da palavra, o 30 

Conselheiro Irineu cumprimentou a todos(as) e deu boas-vindas ao Dr. Julio. Falou da sua 31 

preocupação dos serviços estaduais, municipais e federais não estarem liberando seus 32 

funcionários para exercerem atividades em cargos honoríficos, a exemplo do Vice-33 

Presidente do Conselho Federal e que soube também da EMBRAPA. Questionou se o 34 

Conselho Federal teria como solucionar a questão. Com a palavra, o Presidente esclareceu 35 
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que o caso da Embrapa que ocorreu é um problema muito particular e que está sendo 1 

verificado de forma jurídica. Com relação ao Vice-Presidente, o Presidente esclareceu que 2 

houve um posicionamento da área de recursos humanos e que ele já justificou, apresentou 3 

relatório, apresentou a Lei, mesmo dessa forma ele teve que compensar as horas ausentes. 4 

Continuando, o Presidente disse que no próximo dia 27 estará indo ao Espírito Santo, que 5 

já solicitou uma reunião lá com o Secretário Chefe da Casa Civil e que já está com o 6 

expediente pronto para entregar a ele. Disse que continuará trabalhando politicamente a 7 

situação para atender ao Conselho Federal. Salientou que só ocorreram esses dois assuntos 8 

pontuais e mais nenhum. Ato seguinte. 5.4. No uso da palavra, o Conselheiro José Arthur 9 

informou que está trazendo uma demanda a respeito da nutrição natural para animais de 10 

um grupo de médicos veterinários e de zootecnistas ao qual faz parte no Rio Grande do 11 

Sul. Comentou a realização de um Workshop para venda de produtos naturais no Estado. 12 

Disse que o Grupo solicitou que manifestasse a preocupação deles quanto a questão e os 13 

informasse de um posicionamento do CFMV sobre a alimentação natural para animais. 14 

Registrou que no seu entendimento não é competência do CFMV, mas que seria da 15 

Sociedade de Veterinária que não vem sendo efetiva. Evidenciou que a Sociedade 16 

Brasileira de Medicina Veterinária precisa ser fortalecida e ser mais atuante. Com a 17 

palavra, o Presidente disse que não tem a Sociedade, não tem o Sindicato e que tudo está 18 

sendo dirigido para o Conselho e que de certa forma é bom pelo reconhecimento. 19 

Continuando, o Presidente esclareceu que o grupo merece uma resposta, mas 20 

primeiramente o Conselho precisa se munir de informações confiáveis. Disse que caso 21 

tenham colegas envolvidos cabe ao Regional conversar com eles, visto que existem as 22 

Comissões Regionais de Saúde Pública e Bem-estar animal. Em seguida, ele solicitou à 23 

Dra. Erivânia que providencie um oficio circular informando que esses alimentos 24 

nutricionais naturais sem acompanhamento sejam avaliados pelo Regional e que os 25 

médicos veterinários e zootecnistas envolvidos sejam chamados ao Regional para se 26 

justificarem. Ato seguinte. O Conselheiro José Arthur comentou a realização do Congresso 27 

de Buiatria do Rio Grande do Sul em setembro de 2019. Disse que a Associação irá 28 

solicitar formalmente o apoio financeiro do CFMV, pois já solicitaram apoio financeiro ao 29 

CRMV-RS que negou. Com a palavra, o Presidente ressaltou que a Associação deverá 30 

fazer o pedido de apoio financeiro via Regional. No uso da palavra, o Vice-Presidente 31 

solicitou que sejam verificados os requisitos estabelecidos na Resolução CFMV nº 32 

1073/2014. Ato seguinte. No uso da palavra, o Tesoureiro disse que sobre a alimentação 33 

natural já tem até produzida em casa sem respaldo e sem critérios e outras produzidas de 34 

forma mais profissional que utilizam um produto que nutre o animal. Disse que na Câmara 35 
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Pet esse tema foi bem debatido. Destacou que Associação de produção de nutrição animal 1 

poderá tomar providências e que essa questão pode ser denunciada no Ministério da 2 

Agricultura, considerando que não tem registros e nem aprovação do Ministério. Com a 3 

palavra, o Conselheiro Irineu disse que a alimentação natural para os bichos é um 4 

problema sério. E que no seu entendimento essa questão exposta pelo Conselheiro José 5 

Arthur a respeito da realização de um Workshop para tratar de assunto que não é de 6 

competência da realizadora se trata de uma denúncia e sugeriu que o CFMV solicite 7 

providências do CRMV-RS. Disse que a profissional é engenheira agrônoma e que o 8 

respectivo conselho de classe dela deve ser notificado. Com a palavra, o Presidente disse 9 

que a Anclivepa deve notificar seus filiados que quando receber um animal que recebe 10 

alimentação inadequada deverá orientar, pois se trata de um problema até de educação. 11 

Informou que será solicitado ao CRMV-RS para apurar o fato e que será enviado um ofício 12 

circular aos demais CRMVs com orientações a respeito da matéria. Com a palavra, o 13 

Conselheiro Atualpa sugeriu que seja disponibilizada uma matéria orientativa sobre o tema 14 

no Portal do CFMV. No uso da palavra, a Dra. Erivânia disse que foi agendado para 15 

autorização ainda do Presidente a reunião de um Grupo de Trabalho que irão tratar da 16 

nutrologia. Sendo autorizada a reunião será realizada pelo dias 11 a 13 de fevereiro de 17 

2019. Mas nada impede que já seja enviado ofício ao CRMV-RS e oficio circular aos 18 

demais Regionais. Disse que tem chegado denúncias pela ouvidoria e que estão sendo 19 

orientados que a alimentação tem que ter registro do Ministério da Agricultura e está sendo 20 

encaminhada a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura que trata da questão. 21 

Com a palavra, a Conselheira Paula disse que as rações naturais podem suprir as 22 

exigências dos animais e que são utilizados aminoácidos sintéticos em substituição ao 23 

produto de origem animal. E, que realmente as pessoas que estão vendendo esses produtos 24 

precisam de orientações. Disse que tem amigos que atuam na área e se precisar de alguma 25 

contribuição de texto para uma nota estará à disposição. Com a palavra, o Conselheiro 26 

Wendell sugeriu a Dra. Flávia Saad da UFLA para compor o Grupo de Nutrição. Com a 27 

palavra, o Conselheiro Fábio como contribuição sugeriu para compor o zootecnista Gabriel 28 

Pacheco que trabalha especificamente com rações para cães e gatos no Rio Grande do Sul. 29 

No uso da palavra, o Conselheiro José Arthur disse que não deseja que o seu 30 

pronunciamento seja visto como denúncia, mas concorda que tenha um posicionamento do 31 

CFMV e que preste alguns esclarecimentos como já foi dito. Com a palavra, o Presidente 32 

esclareceu que sobre a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária ele já indicou o nome 33 

do Dr. João Vieira e da Dra. Ana Elisa e que as Sociedades precisam ser reativadas. Disse 34 

que Dr. Thiago de Mello e Dr. Joselio estão analisando os nomes. Ele disse que é 35 
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importante que os Regionais ajudem a reativar a Sociedade em seus estados. Mencionou 1 

que no próximo exercício haverá eleição e que se for preciso será lançada uma chapa. No 2 

uso da palavra, o Conselheiro João comentou a dificuldade das Sociedades que sofrem com 3 

problemas estruturais seríssimos. E, que elas precisam se esforçar muito para adquirir 4 

recursos. Ato seguinte. 5.5. Com a palavra, o Conselheiro Pitombo deu boas vindas e 5 

parabenizou o Dr. Julio pelo novo cargo em Rondônia. Continuando, ele mencionou o 6 

Relatório de Gestão do CRMV-MS que recebeu do Dr. João Vieira, disse que foi uma 7 

delicadeza e parabenizou pela iniciativa do Dr. João Vieira e também pela sua Gestão no 8 

CRMV-MS. Na sequência, falou sobre a PANVET e COPEVET. Disse que como diretor 9 

da PANVET ele precisa ter um posicionamento do CFMV a respeito do COPEVET. Disse 10 

que o evento vai ocorrer de 27 a 30 de abril em Costa Rica em paralelo com o Congresso 11 

Mundial de Veterinária. Propôs que seja realizada uma reunião com o Dr. Rafael 12 

Mondadori. Com a palavra, o Presidente solicitou que a Dra. Erivânia agende uma reunião 13 

com o Dr. Rafael no dia 06 ou 07/02 e os Conselheiros Pitombo e José Arthur para discutir 14 

a PANVET. Registrou que o Dr. Rafael poderá ser mantido no COPEVET com 15 

substituição dos outros três membros. No uso da palavra, o Secretário-Geral informou que 16 

estará disponibilizando os relatórios existentes que tratam dessa questão e que poderão se 17 

inteirar antes da reunião com o Dr. Rafael. Ato seguinte. O Conselheiro Pitombo comentou 18 

o aniversário do Thiago de Mello no dia 3/2 e que gostaria de participar, pois estará em 19 

Brasília. O Presidente registrou que os representantes do CFMV serão o Secretário-Geral e 20 

o Conselheiro Pitombo e solicitou à Clarissa que formalize a informação ao Dr. Thiago. Na 21 

sequência, o Conselheiro Pitombo pediu uma reflexão quanto aos funcionários aposentados 22 

continuarem a exercer função no Conselho Federal. Com a palavra o Presidente esclareceu 23 

que há duas situações no CFMV, disse que um já foi resolvido e que está dentro da 24 

legalidade e que outro está com inquérito aberto e que dentro de trinta dias haverá um 25 

posicionamento. Ato seguinte. 5.6. No uso da palavra, o Conselheiro Atualpa parabenizou 26 

a Diretoria pelas mudanças. Parabenizou à Dra. Erivânia e à Sra. Laura pelos novos cargos 27 

e desejou sucesso. Mencionou a reunião internacional sobre a RAIVA na qual participou. 28 

Mencionou a realização do evento em 2020 ser no Brasil como já havia pontuado. Disse 29 

que em 2019 será realizado nos Estados Unidos. Destacou que se faz necessário o 30 

Conselho Federal formalizar a intenção de ajudar a trazer o evento para o Brasil em 2020. 31 

Com a palavra, o Presidente comentou que o Conselheiro Atualpa apresentou a ele um 32 

projeto visando o fortalecimento dos Regionais com a participação da Plenária. Disse que 33 

discutirá a questão no Gabinete e que oportunamente dará conhecimento a todos(as). Ato 34 

seguinte. 5.7. Com a palavra, o Conselheiro Nestor parabenizou o Dr. Julio pelo novo 35 
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cargo. Reforçou o pedido para que seja aberto um espaço durante a Sessão Plenária para 1 

convidar entidades ligadas ao Agronegócio. Prosseguindo falou sobre o Paraná sediar o 2 

Congresso Internacional de Saúde Única e que o local será em Foz do Iguaçu. Ele sugeriu 3 

que seja solicitado ao CRMV-PR para fazer uma reserva do local, pois se deixar para 4 

última hora poderá não conseguir e trará prejuízos para a realização do evento. Destacou 5 

que soube que o evento será realizado juntamente com a Sociedade Médica Brasileira e 6 

questionou como está sendo tratada a questão por conta do prazo até porque o evento ainda 7 

não tem uma data definida para realização. Com a palavra, o Presidente disse que sobre 8 

Foz do Iguaçu vai depender das negociações internacionais, pois com a vinda da assessora 9 

do Ministro da Saúde foi conversado com ela sobre o evento e a dificuldade de contatar o 10 

Presidente da Sociedade Médica Brasileira. Disse que será feito novo contato com a 11 

assessora e marcar uma reunão com o Presidente da Sociedade. Disse que se a Medicina 12 

não entrar no circuito da Saúde Única não vai adiantar a Medicina Veterinária se 13 

movimentar sozinha. Continuando, ele evidenciou que o assunto está sendo tratado pela 14 

Diretoria com acuidade. Ele destacou que no seu entendimento o melhor local para realizar 15 

o evento é em Brasília – DF, considerando que a cúpula executiva, judiciária e legislativa 16 

está na Capital e que é muito caro levar um Deputado à Foz do Iguaçu. Ato seguinte. 5.8. 17 

Com a palavra, o Dr. Julio cumprimentou a todos(as). Agradeceu a acolhida e as 18 

felicitações. Em seguida, mencionou que o CRMV-RO vem trabalhando de forma 19 

planejada e pautada para um melhor desenvolvimento. Ao final se colocou à disposição 20 

pelo Regional e também pela Agência de Defesa. VI–ENCERRAMENTO. Nada mais 21 

havendo a tratar, o Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida 22 

agradeceu a presença e desejou a todos(as) um excelente retorno aos seus lares e declarou 23 

por encerrada a Tricentésima Vigésima (CCCXX) Sessão Plenária Ordinária do CFMV. E, 24 

solicitou que eu, Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume lavrasse a presente 25 

ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Brasília-DF, 26 

25 de janeiro de 2019. Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de 27 

Almeida______________________, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza 28 

Tavares______________________, Méd. Vet. Helio Blume________________________, 29 

Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira______________________________, Méd. Vet. 30 

Cícero Araújo Pitombo______________________, Méd. Vet. João Alves do Nascimento 31 

Júnior ______________________, Zoot. Wendell José de Lima 32 

Melo______________________, Méd. Vet. Therezinha Bernardes 33 

Porto______________________, Méd. Vet. José Arthur de Abreu 34 

Martins________________________________________, Méd. Vet. Francisco Atualpa 35 
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Soares Júnior ______________________, Zoot. Fábio Holder de Morais Holanda 1 

Cavalcanti____________________________, Méd. Vet. Nestor 2 

Werner_______________________, Irineu Machado Benevides 3 

Filho______________________, e Paula Gomes 4 

Rodrigues____________________________. 5 


