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ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (CCCXXII) SESSÃO
PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA - CFMV, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2019,
EM ARACAJU-SE.................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Nos dias vinte e oito e vinte e nove de março de dois mil e dezenove, nos termos do art. 33
da Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de 2007, reuniram-se no Aquários Praia
Hotel, sito à Avenida Santos Dumont, 1378, Bairro Atalaia, Aracaju – SE, os(as)
Conselheiros(as) Federais, membros do Plenário, para realizarem a Tricentésima Vigésima
Segunda (CCCXXII) Sessão Plenária Ordinária do CFMV, convocada pelo Presidente do
CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, mediante o
Memorando Circular nº 00018/CFMV-SG. A Sessão foi presidida pelo Presidente, Méd.
Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, com a presença do Tesoureiro,
Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira, CRMV-GO nº 0524, dos(as) Conselheiros(as)
Federais Efetivos(as) Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº 3562, Méd. Vet.
João Alves do Nascimento Júnior, CRMV-PE nº 1571, Méd. Vet. José Arthur de Abreu
Martins, CRMV-RS nº 2667, Zoot. Wendell José de Lima Melo, CRMV-PB nº 252/Z,
Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto, CRMV-MG nº 2902 e Méd. Vet. Francisco
Atualpa Soares Júnior, CRMV-CE nº 1780 e dos(as) Conselheiros(as) Federais Suplentes
Zoot. Fábio Holder de Morais Holanda Cavalcanti, CRMV-AM nº 041/Z, Méd. Vet.
Nestor Werner, CRMV-PR nº 0390, Med. Vet. Irineu Machado Benevides Filho, CRMVRJ nº 1757 e Zoot. Paula Gomes Rodrigues, CRMV-SE nº 047/Z. No uso da palavra, o
Presidente registrou a ausência do Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume, CRMV-DF nº
1551 que foi justificada mediante o Memorando nº 00133/2019/CFMV-SG. Ele Justificou
também a ausência do Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares, CRMVES n° 0308, que está representando o Conselho Federal de Medicina Veterinária na Sessão
Especial da Câmara Legislativa do Maranhão, comemoração dos 50 Anos da Lei nº
5.517/1968. Na sequência, o Presidente consignou a presença do Professor doutor Júlio
Salinas do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Pio Décimo de Aracaju – SE. I
-ABERTURA DOS TRABALHOS. De acordo com o art. 36, da Resolução CFMV nº
856/2007, às 9h, havendo quorum, o Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti
de Almeida declarou aberta a CCCXXII Sessão Plenária Ordinária do CFMV, fazendo as
saudações iniciais, rogando a Deus que ilumine todos(as) Conselheiros(as) Federais na
condução, apreciação e julgamentos dos assuntos que serão tratados, e que a decisão
proferida seja a mais certa e coerente possível. Ato seguinte, o Presidente apontou a
presença da Méd. Vet. Erivânia Camêlo de Almeida, Chefe de Gabinete da Presidência do
CFMV e da senhora Maria Conceição Cruvinel, também do Gabinete da Presidência do
CFMV. II-DISCUSSÃO DA ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA
(CCCXXI) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE
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MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV. Em virtude da ausência do Secretário-Geral do
CFMV, Méd. Vet. Helio Blume, o Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves
Ferreira em exercício da Secretaria-Geral declarou que a Ata da Tricentésima Vigésima
Primeira Sessão Plenária Ordinária do CFMV foi enviada a todos(as) para considerações,
mediante o Memorando Circular nº 00025/2019/CFMV-SG. Informou que as
considerações recebidas foram contempladas, destacando que não houve interferência nas
deliberações registradas. Colocada em discussão, não houve quem quisesse discutir ou
retificar a Ata. Submetida à votação, o Plenário do Conselho Federal aprovou, por
unanimidade, a Ata da CCCXXI Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de
Medicina Veterinária. III-COMUNICAÇÕES EM GERAL.3.1.Da Presidência. No uso
da palavra, o Presidente cumprimentou a todos(as) e comunicou sobre reuniões que
participou: “Em 26/02/2019, reunião no Conselho Nacional de Justiça - CNJ com
representantes de Conselhos Federais. Tema: Conciliações nos conselhos de classe. Disse
que as conciliações serão realizadas por Regiões e por Estado e que deverá ser feita uma
nova reunião para delinear essas conciliações em todo o Brasil. Em 28/02/2019, reunião
com o Secretário de Educação Superior Mauro Rabelo (MEC-SESU). Foi tratada a
criação exagerada de cursos presenciais e EAD e participação do CFMV na criação de
novos cursos através de Decreto a exemplo do Conselho de Farmácia e outros da Área de
Saúde. Informou que levou minutas de Decreto e de Portaria para avaliação. Em
1º/03/2019, reunião com o Dr. Marcelo Roza Anclivepa- Brasil, onde solicitou espaço na
abertura da Anclivepa e que o CFMV possa fazer apresentação do Recadastramento e da
nova cédula, o que foi aceito. Disse que foi concedido um Stand para o CFMV e o CRMVDF poderem atender o profissional que tiver interesse no recadastramento. Destacou que
para este Congresso terá mais de 2 mil profissionais inscritos e que será bem importante
para o Conselho Federal. Em 07/03/2019, reunião interna para tratar da
operacionalização do PRODES. Em 14/03/2019, audiência com a Conselheira Efetiva
Giselly Bandeira, Conselheira Efetiva do CRMV-MS. Disse que está sendo aberto caminho
para acessar o meio militar. Em 18/03/2019, Sessão Especial no Senado Federal em
homenagem aos profissionais e instituições ligados à Medicina Veterinária de nosso País.
Promovida pelo Senador Wellington Fagundes. Foi tratado a respeito do Ministério da
Educação permitir que o CFMV participe na aprovação de cursos de Medicina
Veterinária. E que o Ministério da Saúde possa acelerar a aprovação da Resolução nº 061
do CNS. Ainda nessa data, reunião com os Presidentes Rodrigo Mira do CRMV-PR,
Marcos Braun do CRMV-ES e Marcos Vinicius do CRMV-SC e reunião com a Diretoria
Executiva do CFMV, que dentre outros assuntos tratou da organização do Conselho, nova
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estrutura, alteração e deslocamento realizado no departamento jurídico. Em 19/03/2019,
reunião com Representante do CFMV no FCFAS, presente Dra. Glória Boff. Ainda nessa
data, reunião com o Banco do Brasil e uma audiência com o Deputado Sóstenes
Cavalcanti (DEM-RJ), que tratou do Projeto do Ministro da Casa Civil Onix Lorenzoni a
respeito de curso à distância. Em 21/03/2019, Audiência com o Ministro da Casa Civil
Onyx Lorenzoni, tratou do projeto para a alteração da Lei 5.517/1968 sobre eleição direta
para o Conselho Federal. Prosseguindo fez um resumo do projeto apresentado. “(...)”. Em
21/03/2019, audiência com Senador Wellington Fagundes (PR-MT). Em 22/03/2019,
reunião com Gestores do CFMV para conhecer o andamento das atividades. Ainda nessa
data, reunião interna com a Comissão do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS.
Disse que o PCCS foi finalizado, que o máximo estabelecido como teto para salário foi no
valor de 22 mil reais e que no seu entendimento ficou muito bom. Comentou que
aumentará a folha aproximadamente em 52 mil reais mês, mas que harmonizará a Casa.
Destacou que o PCCS será trazido ao Plenário na Sessão com realização nos dias 09 e
10/04/2019. Em 25/03/2019, audiência com o Dep. Major Vitor Hugo (PSL-GO)”. 3.2.Da
Vice-Presidência. Ausente. Não houve comunicação. 3.3.Da Secretaria-Geral. Em
virtude da ausência do Secretário-Geral o relato de suas atividades desde a realização da
última Sessão Plenária Ordinária foi feito pelo Tesoureiro: “Nos dias 25 e 26/02/2019,
esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretaria-Geral, bem como para
resolver alguns assuntos da Tesouraria em relação a pagamentos. Participou de reuniões
internas, uma delas para tratar do PCCS do CFMV. Realizou gravação de vídeo para
atender ao Canal Rural e à Jovem Pan a fim de esclarecer a decisão do Sistema
CFMV/CRMVs de não reconhecer veterinários formados à distância. No dia 28/02/2019,
esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretaria-Geral. Participou de reunião
com o Secretário de Educação Superior – Sesu / MEC, em conjunto com o Presidente e o
Tesoureiro do CFMV. No período de 06 a 10/03/2019 por designação do Presidente do
CFMV, participou em conjunto com o Dr. Rafael Mondadori da Conferência Anual da
AAVMC realizada em Washington/EUA. No dia 12/03/2019, esteve no CFMV para
desempenhar atividades da Secretária-Geral, bem como para resolver alguns assuntos da
Tesouraria em relação a pagamentos. No dia 14/03/2019, esteve no CFMV para
desempenhar atividades da Secretaria-Geral. Nos dias 14 e 15, esteve no CFMV para
participar da XC Sessão Especial de Julgamento, bem como para participar das VI, VII e
VIII Sessões Plenárias Extraordinárias. Nos dias 18 e 19/03/2019, participou de uma
Sessão Especial no Senado juntamente com o Presidente e o Tesoureiro do CFMV. Esteve
no CFMV para participar da CCXIX Reunião da Diretoria Executiva e desempenhar
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atribuições da Secretaria-Geral do CFMV. Participou ainda, juntamente com o
Presidente, de uma audiência na Câmara dos Deputados com o Deputado Sóstenes e de
uma audiência no Senado Federal com o Senador Wellington. Nos dias 21 e 22/03/2019,
esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretária-Geral. Participou de reunião
interna para tratar do PCCS. Participou ainda, junto com o Presidente, de uma audiência
na Casa Civil e tratou de alguns assuntos da Tesouraria. Nos dias 25 e 26/03/2019, esteve
no CFMV para desempenhar atividades da Secretaria-Geral e alguns assuntos da
Tesouraria”. 3.4.Da Tesouraria. Com a palavra, o Tesoureiro cumprimentou a todos(as) e
relatou suas atividades desde a última Sessão Plenária Ordinária: “Nos dias 27 a
28/02/2019, esteve no CFMV para desempenhar atribuições da Tesouraria do CFMV. Em
conjunto com o Presidente e o Secretário-Geral do CFMV, reuniu-se com o Secretário de
Educação Superior – SESU/MEC. No dia 1º/03/2019, esteve no CFMV para participar da
IV e V Sessão Plenária Extraordinária. Nos dias 14 e 15, esteve no CFMV para participar
da XC Sessão Especial de Julgamento, bem como para participar das VI, VII e VIII
Sessões Plenárias Extraordinárias. Nos dias 18 e 19/03/2019, participou de uma Sessão
Especial no Senado juntamente com o Presidente e o Secretário-Geral do CFMV. Esteve
no CFMV para participar da CCXIX Reunião da Diretoria Executiva e desempenhar
atribuições da Tesouraria do CFMV. Participou ainda de uma reunião com o Banco do
Brasil em conjunto com o Presidente. O Tesoureiro comentou que a reunião com o Banco
foi importante e que foram feitas algumas negociações e que estarão apresentando proposta
ao CFMV até maio de 2019. Nos dias 25 e 26/03/2019, esteve em Brasília para participar
de uma audiência na Câmara dos Deputados com o Deputado Major Vitor Hugo e esteve
no CFMV para desempenhar atividades da Tesouraria”. 3.5.Da Assessoria Especial da
Presidência, agora Chefe de Gabinete. No uso da palavra, a Dra. Erivânia cumprimentou
a todos(as) e fez um breve relato de suas atividades ainda como assessora técnica.
Informou da retomada dos trabalhos de algumas Comissões. Neste ano já se reuniu a
Comissão de Responsabilidade Técnica - CONRET, que concluiu o Manual de
Responsabilidade Técnica, consolidação feita em conjunto com a Comissão de
Fiscalização e que será disponibilizado aos CRMVs e em seguida será submetido ao
Plenário do CFMV. Na reunião da Comissão de Fiscalização, trabalharam o Manual de
Fiscalização. Durante a reunião da Comissão de Medicina Veterinária Legal estiveram
presentes as colegas médicas veterinárias que trabalharam em Brumadinho – MG. Disse
que estão preparando uma Portaria para que os médicos veterinários possam ser treinados
em todo o Brasil para contingência de desastre em massa de animais e que o nome para
este projeto está ainda em aberto. Mencionou que essa minuta passará pela CONEL e
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departamento jurídico e será entregue à Presidência para análise nos próximos dias. Esse
programa será construído juntamente com o CRMV-MG. Disse que a Comissão de Saúde
Pública se reuniu para tratar do Manual de bolso da Leishmaniose e que a proposta é que
ele fique online e também publicação física para distribuição. Ela mencionou que foi
encaminhada aos CRMVs a proposta de alteração da Resolução CFMV nº 1015/2012 e que
já recebeu a contribuição de treze Conselhos, CRMV-RS, CRMV-SC, CRMV-PR, CRMVRJ, CRMV-ES, CRMV-GO, CRMV-DF, CRMV-MT, CRMV-MS. Destacou que da
região norte não recebeu contribuição. Continuando, citou CRMV-AL, CRMV-PB,
CRMV-MA, CRMV-BA que também apresentaram contribuições. A proposta consolidada
será entregue à Comissão de Estabelecimentos que se reunirão no mês de abril próximo.
Informou sua participação em algumas audiências no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados. Mencionou o Manual de Direito dos Animais e informou que foi encaminhada
contra proposta ao Senador, autor desse projeto de lei. Destacou que foram enviadas aos
CRMV minutas das seguintes Resoluções: 958/2010, 1041/2013 e 875/2007. Ao final, ela
noticiou que foi feito um levantamento a respeito do ensino EAD da Medicina Veterinária
pela estagiária do CFMV em Medicina Veterinária. Disse que o trabalho ficou bastante
interessante, informando que são 366 cursos de Medicina Veterinária, sendo que 59 ainda
não deram início às atividades, 29 iniciaram em 2018 e um em 2019. Disse que tem 13
cursos em atividades à distância (com mais de vinte por cento de disciplinas à distância).
Evidenciou que tem mais de 47 mil vagas de ensino à distância. Em seguida relatou sobre
algumas universidades e números de vagas que disponibilizam. “(...)”. Informou que o
poderá disponibilizar esse levantamento a quem se interessar. Com a palavra, o
Conselheiro José Arthur cumprimentou a todos(as), parabenizou à Dra. Erivânia pelo
trabalho realizado e pelo levantamento realizado pela estagiária. Disse que gostaria de ter
acesso ao material, pois proferirá uma palestra em uma faculdade e que lhe auxiliaria. Com
a palavra, o Conselheiro Irineu cumprimentou a todos(as). Informou que foi passado a
todas as Comissões Assessoras o Manual de responsabilidade técnica e que analisaram
todas as sugestões recebidas. Disse que se reuniram com a Comissão de Fiscalização e as
sugestões consideradas viáveis foram contempladas no manual. Informou que solicitou que
algumas dessas sugestões não consensuais que foram banidas fossem encaminhadas à
Diretoria, com justificativa de não ter feito a inclusão no manual. Ele solicitou à Dra.
Erivânia que seja verificada a respeito da Resolução de encaminhamento do manual.
Destacou que conversou com o Presidente da Conel e que tem sentido a necessidade de
fazer em conjunto uma releitura de todas as Resoluções que tratam de RT, pois existem
várias. Comentou a Resolução apresentada pela Comissão de Alimentos e sobre a
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incoerência encontrada. Salientou que o Presidente da Conel e ele gostariam de apresentar
uma Resolução mais sólida. Prosseguindo, disse que em relação ao manual está pendente
ainda a bibliografia, pois gostaria de conferir e que solicitou ao funcionário Ricardo que
assim que o manual for encaminhado à Diretoria que remeta pra ele também para reler.
Falou que já combinou com os membros da Comissão que cada um ficará com um tema
para conferir a bibliografia e ai sim finalizar o manual. Com a palavra, o Conselheiro Fábio
cumprimentou a todos(as) e comentou a respeito da quantidade de cursos de Medicina
Veterinária informada pela Dra. Erivânia e questionou se pelo levantamento feito consta o
número de cursos EAD para a Zootecnia e a Dra. Erivânia informou que não. Ele
parabenizou pelo trabalho que foi muito bem feito e solicitou que seja feito também o
levantamento com informação atualizada da Zootecnia. E sugeriu que os dados coletados
sejam sempre atualizados. 3.6.Dos(as) Conselheiros(as). Com a palavra, o Conselheiro
Wendell cumprimentou a todos(as) e agradeceu à Conselheira Paula pela bela recepção na
Exporingo no Haras. Solicitou uma salva de palmas para o empresário Dr. Geraldo Magela
organizador do evento em que participaram no dia anterior. Na sequência, ele mencionou
que sempre trabalhou no Conselho no sentido da concórdia e boa relação entre médicos
veterinários e zootecnistas e suas instituições. Mencionou a reunião na Confederação da
Agricultura e Pecuária no Brasil – CNA, onde reuniu-se com Dr. Mário Borba e que agora
surgiram rumores de que ele esteve lá para tratar da construção do Conselho da Zootecnia.
Ressaltou que é uma inverdade e que foi na reunião para ajudar o Conselho Federal e que é
muito desagradável que esse seu ato tenha gerado tamanho desconforto e se desculpou com
o Presidente. No uso da palavra, o Presidente agradeceu ao Conselheiro. Mencionou o
atrito da Zootecnia com a Medicina Veterinária e que gostaria que a situação se encerrasse.
Falou sobre divulgação nas redes sociais da ABZ no escritório de advocacia para contestar
o CFMV em uma ação contra o ex-presidente, mas também trata de várias ações contra
Resoluções do Conselho Federal e entre elas a que tratam de RT. Comentou que a ABZ já
esteve no CFMV e que o CFMV já esteve em Goiás com a Associação tendo sido essa
reunião até desagradável pelo posicionamento do Presidente da ABZ. Prosseguindo, o
Presidente disse que a ideia é oficializar à ABZ e questionar se de fato ela fala em nome da
Zootecnia e se está incomodada com o CFMV e que ela está no pleno direito de escolher
outro Conselho Federal para se alinhar ou se juntar ao CFMV para o engrandecimento das
duas classes e acabar com essa questão de divisão. Solicitou ao Conselheiro Wendell ou
Conselheiro Fábio que leve esse posicionamento do Presidente. Comentou que em todas as
Comissões do Conselho Federal tem um zootecnista, com exceção das específicas para
médicos veterinários, mas não satisfeita a Associação continua desejando dividir as
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classes. Disse que é a favor da criação do Conselho Federal de Zootecnia e que não existe
legislação que obrigue a Zootecnia ser ligada ao Conselho Federal de Medicina
Veterinária. Destacou que precisa ficar claro se a ABZ tem ou não o direito de se
posicionar pela Zootecnia. Em discussão. Com a palavra, o Conselheiro Pitombo destacou
que participou de uma reunião no último dia 26 na Câmara dos Deputados pelo CFMV e
que foi com o Dr. Montezuma. Disse que encontrou com o Dr. Marinaldo e Dr. Cassio e
que o Dr. Montezuma perguntou ao Presidente da ABZ se ficarão ou não com o Conselho
Federal. Disse que o Dr. Marinaldo confirmou que estarão saindo sim do Conselho Federal
de Medicina Veterinária e que estão trabalhando para tal. Mencionou que de acordo com o
Dr. Marinaldo o coletivo da Zootecnia não está sendo contemplado pelo CFMV e que
estão no limite e que o caminho é se desvincular. Prosseguindo, ele disse que não vê
problemas que os zootecnistas saiam do Conselho Federal, mas eles deveriam atuar com
mais transparência. Com a palavra, o Conselheiro Fábio mencionou que o trabalho
realizado pelo Dr. Wendell, Dra. Paula e ele sempre foi em favor da união das duas
categorias. Disse que o Dr. Marinaldo não é o dono da Zootecnia e que ele é apenas
Presidente de uma Associação e que apesar de ser bastante organizada e atuante ela conta
com número pequeno de profissionais filiados e que a minoria não representa a totalidade
da categoria. Disse que representa a ABZ no estado do Amazonas. Falou que a reunião da
ABZ com sua assessoria jurídica divulgada nas redes sociais foi para discutir ações
judiciais em andamento, a exemplo de danos morais causados pelo ex-presidente do
CFMV, o que prejudicou muito o trabalho dos zootecnistas. Mencionou que discutiram
também as Resoluções que restringem a atuação dos zootecnistas, ressaltando que o
CFMV já vem verificando a questão através da Câmara Técnica da Zootecnia.
Prosseguindo, falou que fará contato com o Dr. Marinaldo, pois a situação está delicada.
Disse que o Dr. Marinaldo não é o dono da Zootecnia e que não sabe se ele responde pela
Zootecnia por ser um zootecnista. Ressaltou que a grande maioria dos zootecnistas
desejam a continuação com o CFMV e que entende que vai levar tempo para construir e
consolidar as propostas da Zootecnia. Comentou a importância do diálogo para que intrigas
e ruídos não venham perturbar o alinhamento da Zootecnia no Sistema CFMV/CRMVs.
Evidenciou que a atual Gestão tem feito um trabalho diferenciado do que fazia a gestão
anterior. Com a palavra, o Presidente ressaltou que no seu entendimento a representação da
Zootecnia no Brasil é feita pelo Conselheiros Wendell, Fábio e a Conselheira Paula, pela
Câmara Técnica da Zootecnia e pela Comissão de Educação em Zootecnia, que compõe o
CFMV e não a ABZ. Continuando, ele disse que os três Conselheiros tem o dever de
questionar a Associação. Sugeriu oficializar a ABZ e questionar se a representação da
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Zootecnia é realizada pela ABZ ou pelos três Conselheiros do Conselho Federal, pois as
ações da Associação só tumultuam o trabalho que o Conselho vem desenvolvendo. Com a
palavra, o Conselheiro Fábio comentou o 51º Fórum Nacional de Entidades de
Zootecnistas, com realização nos dias 24 a 26/04/2019, em Brasília – DF, organizado pela
Associação Brasileira de Zootecnistas – ABZ. Disse que será uma oportunidade ímpar e
solicitou autorização para que Dr. Wendell, Dra. Paula e ele participem do evento em
nome do CFMV para divulgar o trabalho que vem sendo feito dentro do Conselho para os
zootecnistas e poder encerrar de vez essas questões. No uso da palavra, o Presidente dispôs
o pedido do Conselheiro para discussão. Com a palavra, o Conselheiro Pitombo disse que
os três têm credibilidade para representar o Conselho e que será fundamental, sugeriu a
presença de um advogado durante o Fórum para definir todas as questões com os três.
Disse que também em algum momento o Presidente ou outro membro da Diretoria do
Conselho Federal possa participar. Com a palavra, o Conselheiro José Arthur disse que já
passou da hora dos três Conselheiros terem uma posicionamento definido, pois a ABZ que
representa uma minoria vem constrangendo o Presidente do CFMV, inclusive os três
Conselheiros que fazem parte do Plenário do Conselho Federal. Destacou que é favorável a
ideia de participação dos Conselheiros no evento e que seja tomada uma posição contra o
Presidente da ABZ ou contra o trabalho que ele vem fazendo que é para a desunião das
duas classes. Com a palavra, a Conselheira Therezinha concordou com o que disse o
Conselheiro José Arthur e que é favorável que os três Conselheiros representem o CFMV e
o defenda. Disse que se a ABZ permanecer com a intenção de separação então que se
separe do Conselho Federal, pois a questão está necessitando de um ultimato. Com a
palavra, o Conselheiro Wendell, como Conselheiro Fiscal Suplente da ABZ, mencionou
que fica mesmo constrangido com a situação e que a situação é complicada. Disse que
tenta trabalhar para um consenso. Ressaltou que o Conselho Federal precisa abraçar os
eventos da Zootecnia para trazer pra perto os zootecnistas. Com a palavra, o Conselheiro
Atualpa disse que é favorável à representação do CFMV pelos três Conselheiros e que
neste Fórum eles deverão trabalhar a ideia de que quem representa a Zootecnia é o
Conselho Federal e que essa situação necessita de apaziguamento. Com a palavra, o
Conselheiro João Alves disse que é favorável que os três Conselheiros participem do
Fórum. Falou que não se deve esquecer que esse clima de conflito existente entre a
Zootecnia e a Medicina Veterinária é antigo, ocasionado por diversos erros do passado.
Destacou que quando esta Gestão assumiu o desejo era de resgatar um entendimento único.
Mencionou que se trata de uma missão dificílima, mas que o momento será bastante
oportuno para deixar claro que se trata de um único Sistema para as duas categorias. Com a
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palavra, o Tesoureiro concordou que os três Conselheiros representem o Sistema no Fórum
e que no seu entendimento acha que o Presidente não deverá se expor no Fórum. Com a
palavra, o Conselheiro Irineu disse que essa situação vem se carregando há muito tempo
sem tomar uma definição e que a categoria da Zootecnia nunca foi tão bem representada
como nesta Gestão, tanto técnica, política e profissionalmente. Disse que os três conhecem
bem o problema que enfrentarão no Fórum e que é favorável que representem o Sistema.
Ele alertou que poderão sofrer entraves ao defender o Conselho Federal diante da
Associação Brasileira de Zootecnistas – ABZ e que deverão agir com cautela. Comentou
que no seu entendimento a Associação continuará tentando criar o seu Conselho e que a
questão é agirem de forma ética e não como estão agindo. Com a palavra, a Conselheira
Paula sugeriu que seja divulgado os benefícios que esta Gestão têm feito pela Zootecnia e
assim melhorar diante da Sociedade e dos profissionais. Com a palavra, o Presidente
propôs a criação de uma Nota relacionando os zootecnistas que compõe o Sistema
CFMV/CRMVs, a atribuição de cada um deles(as) e listando as Resoluções que estão em
discussão a fim de fortalecer a Classe. Colocar no site do CFMV e que seja divulgada essa
nota nas redes sociais. Ele mencionou que a situação estará sendo neutralizada e os três
Conselheiros poderão estar fortalecidos para defenderem o CFMV no Fórum. O
Conselheiro Pitombo sugeriu que a nota seja divulgada na próxima Revista CFMV. Com a
palavra, a Conselheira Therezinha ressaltou que esta Gestão tem feito um bom trabalho
pela Zootecnia e que o Sistema não deve recuar diante de ações da ABZ. Com a palavra, o
Conselheiro Nestor mencionou que o conflito da Zootecnia com o Conselho é histórico. No
uso da palavra, o Conselheiro Fábio informou que a Dra. Paula estará impossibilitada de
participar e sugeriu que ela seja substituída pela Presidente da Comissão Nacional de
Educação em Zootecnia, Zoot. Ana Cláudia Ambiel. Em votação. DECISÃO: O Plenário
do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, que os Conselheiros Zoot. Wendell José
de Lima Melo e Zoot. Fábio Holder de Morais Holanda Cavalcanti e a Zoot. Ana Cláudia
Ambiel representem o CFMV no Fórum. Serão acompanhados de um advogado e a Chefe
de Gabinete da Presidência do Conselho Federal, Méd. Vet. Erivânia Camelo de Almeida.
Aprovou ainda, a criação de uma nota, onde serão relacionados os(as) zootecnistas que
compõe o Sistema CFMV/CRMVs, a atribuição de cada um(a) deles(as) e com citação das
Resoluções que estão em discussão a fim de fortalecer a categoria. A nota deverá ser
divulgada no site do CFMV. Ato seguinte. Com a palavra, o Conselheiro Pitombo
informou que nos dias 12 e 13/03/2019 presidiu a reunião da CTC/CFMV. Nos dias 14 e
15/03/2019 participou da Sessão Especial de Julgamento e das Sessões Plenárias
Extraordinárias. No dia 26/03/2019 reunião com o Deputado Ruy Carneiro acompanhado
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do Dr. Montezuma atendendo a pedido do Presidente do CFMV. Nos dias 26 e 27/03/2019
reuniu-se com o corpo editorial da Revista CFMV, bem como com a equipe do
departamento de comunicação. 4.1.ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA
TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA. 4.1.1.Visita Técnica ao Parque das Palmeiras
em Lagarto – SE (local onde são realizados esportes equestres, a exemplo da vaquejada).
Foi realizada a 1ª EXPORINGO 2019, que contou com expressiva participação de
profissionais e diversas autoridades. Durante o evento o Presidente teve espaço para se
manifestar e apresentou um vídeo do Sistema CFMV/CRMVs. No uso da palavra, o
Presidente agradeceu à Conselheira Paula por ter proporcionado a participação do
Conselho Federal no evento. Em discussão. O Tesoureiro sugeriu que seja enviada uma
nota de agradecimento ao senhor Geraldo Magela, proprietário do Parque e idealizador do
evento. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu comentou que se surpreendeu com a
grandiosidade do evento e que teria sido muito bom se tivessem tido um maior tempo para
apreciar toda a estrutura do local. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo sugeriu que
para o próximo ano seja colocado um stand da casa do médico veterinário no evento e que
seja feito uma parceria com o CRMV-SE. Sugeriu ainda, que em eventos de grande porte
como esse, que possa estar presente a Assessora de Comunicação do Conselho Federal. No
uso da palavra, a Conselheira Therezinha corroborou com o que disse o Conselheiro
Pitombo em relação a presença da Assessoria de Comunicação durante o evento e
agradeceu à Conselheira Paula pela recepção que tiveram. Com a palavra, a Conselheira
Paula mencionou que o senhor Geraldo Magela pediu para agradecer pela presença do
Conselho Federal no evento e que ficou muito feliz. Com a palavra, o Conselheiro Nestor
comentou a sua surpresa com o local e solicitou a Conselheira Paula que levasse o seu
agradecimento ao proprietário. No uso da palavra, o Presidente esclareceu que a primeira
ideia era realizar uma Sessão no local do evento, mas optou por prestigiar o CRMV-SE,
realizando a Sessão na cidade de Aracaju e não em Lagarto. 4.1.2.Processo
Administrativo CFMV nº 5416/2018. Procedência: CRMV-SP. Assunto: Recurso contra
Auto de Infração. Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de
Almeida. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Zoot. Wendell
José de Lima Melo para a relatoria. Com a palavra, o Conselheiro Relator esclareceu que
esse processo foi julgado na Sessão da II Turma, mas que não houve consenso na decisão.
Em seguida ele leu a solicitação do departamento jurídico do CFMV: “Solicito a inclusão
na próxima Sessão Plenária do assunto levantado na Sessão de Turma, conforme voto do
Conselheiro Wendell e Extrato de Ata, ambos em anexo. No voto do Conselheiro Wendell,
foi dado provimento ao recurso, onde o recorrente informa ter como RT um farmacêutico
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para seu estabelecimento que manipula produtos de uso veterinário. Conforme decisão da
Turma, o assunto deverá ser apresentado pelo presidente do CFMV, para conhecimento e
deliberação do plenário”. Na sequência, o Conselheiro procedeu à leitura do relatório, que
é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Ao teor do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO apresentado ao CFMV para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, REFORMANDO a decisão do Regional, ou seja, pelo cancelamento do
auto de infração, o que faço com respaldo no Decreto-Lei 467/1969 em seus artigos 1º, 2º,
3º e 8º, no Decreto Federal 5.053/2004 em seu artigo 18, §1°, inciso III e na Instrução
Normativa MAPA 11/2005 – Regulamento Técnico para Registro e Fiscalização de
Estabelecimentos que manipulam Produtos de Uso Veterinário em seus itens 4.8, 5.1.1 e
5.2.1. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a discussão do Parecer do
Relator. Em discussão. No uso da palavra, o Conselheiro Cícero esclareceu que a grande
dúvida é quanto a Lei nº 5.517/1968, dois Decretos e a Instrução Normativa relatados pelo
Conselheiro e que ele permanece na dúvida sem um apoio jurídico e que não está tranquilo
em votar. O Conselheiro Atualpa corroborou com o que disse o Conselheiro Pitombo e
disse que não se sente seguro em votar sem que tenha um parecer jurídico em relação às
legislações apontadas. O Conselheiro José Arthur mencionou o amparo dos dois Decretos
mencionados pelo Relator, mas que a Lei nº 5.517/1968 não é clara e precisa ser atualizada
para atendimento aos dias atuais. A Conselheira Therezinha corroborou com o que disse o
Conselheiro José Arthur e que a Lei precisa ficar clara e seguir a atualidade e que os
Decretos e a IN mencionados pelo Conselheiro Relator estão claros. No uso da palavra, o
Presidente propôs que o processo seja levado ao departamento jurídico para análise e
manifestação. E, se necessário for, solicitar posicionamento ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento sobre a matéria. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu
questionou se a empresa fabrica e comercializa medicamentos e que se for comércio, o
responsável técnico só poderá ser médico veterinário. O Conselheiro Relator esclareceu
que o estabelecimento produz produto específico e que no seu entendimento ele distribui
para comercialização. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo sugeriu que os Regionais
sejam orientados para que tenham a preocupação em incluir nos autos um parecer jurídico
e que essa ação seja vista como um procedimento operacional padrão para os Conselhos
Regionais. No uso da palavra, o Presidente sugeriu que o processo retorne ao CRMV-SP
para parecer jurídico, pois está caracterizado a deficiência na instrução desse processo o
que teve a concordância da Conselheira Therezinha. Em votação. DECISÃO: O Plenário
do Conselho Federal aprovou, por maioria, que o processo seja encaminhado ao
departamento jurídico para análise e manifestação do fato. Se necessário for, será
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solicitado posicionamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a
matéria. Ato seguinte. O Presidente registrou a presença do Presidente do CRMV-SE,
Méd. Vet. Rubenval Francisco de Jesus Feitosa - CRMV-SE nº 0070. Com a palavra, o
Dr. Rubenval cumprimentou a todos(as), se desculpou por não ter participado da Sessão
pela manhã. Declarou que está sendo uma honra receber o CFMV no estado de Sergipe e
que permanece à disposição do CFMV. 4.1.3.Processo Administrativo CFMV nº
0342/2019. Procedência: Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários Higienistas de
Alimentos – CBMVHA. Assunto: Habilitação para concessão do título de especialista.
Relator: Conselheiro Federal, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo. Com a palavra, o
Conselheiro Relator procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e
concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Ao teor do exposto, CONHEÇO o pedido constante
nos autos para, no mérito, APROVAR o pedido de habilitação do Colégio Brasileiro de
Médicos Veterinários Higienistas de Alimentos (CBMVHA), para conceder Título de
Especialista, o que faço com respaldo no Artigo 5º da Resolução CFMV nº 935/2009. É
como voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a discussão do Parecer do Relator.
Em discussão. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por
unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Relator. 4.1.4.Processo Administrativo
CFMV nº 0502/2019. Procedência: CRMV-RS. Assunto: Referendar decisão ad
referendum do Presidente do CFMV que concedeu prazo de 90 (noventa) dias para o
CRMV-RS apresentar o relatório das eleições triênio 2018/2020. Apresentante: Presidente
do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. No uso da palavra, o Presidente
procedeu à leitura da solicitação do CRMV-RS. “(...)”. Disse que submeteu a matéria ao
departamento jurídico para manifestação e procedeu à leitura do parecer. “(...)”.
Prosseguindo, ele evidenciou que a problemática vem desde a Junta Governativa que
promoveu a eleição do Regional. Em seguida, declarou que em resposta ao Regional foi
concedido, ad referendum, um prazo de 90 (noventa) dias, a contar do pedido do CRMVRS. A matéria foi amplamente discutida. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho
Federal referendou, por unanimidade, o ad referendum do Presidente do CFMV. O
Gabinete da Presidência deverá oficiar aos demais CRMVs, que estão com pendências de
mesmo aspecto, concedendo um prazo de 60 (sessenta) dias para encaminhamento do
Relatório de Eleição ao CFMV, informando que o descumprimento do prazo ofertado
haverá aplicação de multa. Ato seguinte. No uso da palavra, o Presidente comentou a
eleição do CRMV-SE e registrou a presença do Presidente que venceu as eleições do
Regional, Méd. Vet. Eduardo Luiz Cavalcanti Caldas. 4.1.5.Revista CFMV- Relatório.
Apresentante: Presidente do Conselho Editorial e Editor-Chefe da Revista CFMV, Méd.

13

ATA DA CCCXXII SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO
CFMV..................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Vet. Cícero Araújo Pitombo. No uso da palavra, o Presidente do Conselho Editorial da
Revista CFMV procedeu à leitura do registro da reunião realizada nos dias 26 e 27 de
março de 2019. “(...)”: Reunião nº 3.2019 – Conselho Editorial e equipe Revista CFMV.
Data: 26 e 27 de março de 2019. Local: CFMV. Participantes: Cícero Pitombo (editor),
Viviane Marques (subeditora), Marcelo Hauaji, Lígia Cantarino e Emanoel Elzo
(Conselho Editorial, profissionais MV e Z), Flávia Lôbo (Conselho Editorial, jornalista).
A reunião teve início às 10h, com a presença dos conselheiros Marcelo Hauaji, Emanoel
Barros, Flávia Lôbo. O editor, Cícero Pitombo, convocado pela presidência para uma
reunião externa, precisou se ausentar no período da manhã. Ata da reunião anterior
aprovada e enviada ao Decom para impressão em timbrado e assinatura pelos presentes
na parte da tarde. Análise da edição 79 – matéria de capa atendeu às expectativas do
conselho, segundo Dr. Marcelo, e a ideia é seguir nessa linha, segundo ele. Entre as
propostas para futuras pautas, Dr. Marcelo sugeriu uma pauta relacionada ao projeto de
acreditação do CFMV - ir a faculdades acreditadas para conhecer projetos para produzir
matérias na revista – futura pauta, com depoimentos de ex-alunos, destacando o que há
mais de diferente e inovador. Inserir (Viviane) na planilha Excel de sugestões de pauta.
Termo referência impressão – Aprovado pelo conselho editorial. Revista terá 6 mil
exemplares impressos, com 64 páginas, com vistas a investir na qualidade de conteúdo,
artigos técnicos e revisões bibliográficas, e conteúdo complementar na internet. Flávia
Lobo iniciará o processo licitatório, visto que a última edição do atual contrato será a de
número 80, prevista para rodar no final de maio. Termo referência diagramação e revisão
de texto – a ser discutida na próxima reunião. Para a próxima reunião, integrantes do
conselho editorial e Decom devem trazer sugestões de experiências que considerem
interessantes em publicações (diagramação, hotsites/publicações digitais). Decidir como
será o projeto da revista em 2020, prevendo conteúdo digital. Apoio administrativo – foi
definido que a colaboradora Aisla Amorim, do Decom, fará o apoio administrativo na
próxima reunião, em abril, sem acompanhar em tempo integral o encontro, permanecendo
em sala quando convocada. Passagens, diárias, verba de representação e demais
documentos administrativos prévios seguem sob responsabilidade do Gabinete da
Presidência. Sobre a revista em geral, conteúdo – Marcelo Hauaji destacou importância
da interdisciplinaridade e dos temas que estão pulsando na atualidade, como saúde
mental, competências humanísticas. Emanoel concordou, dizendo que este é um tema que
lhe agrada. Hauaji lembra que elas são competências que se destacam no profissional, e
que não são possíveis de serem ensinadas. Flavia destacou que é importante trazer o que
está “pulsando” para as pautas; Hauaji disse que há uma vastidão de temas ocorrendo
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sem que saibamos e é importante criarmos uma forma de trazê-los para dentro; Emanoel
lembrou que é preciso provocar o aluno. Viviane destacou que qualquer tipo de concurso
precisará de regulamento e processo aprovado. Artigos científicos 1.Artigo sobre
parasitas em aves do zoo do Rio – foi decidido que os textos (original, o pedido de
correções e a versão corrigida) serão enviadas ao Dr. Isaac Albuquerque, com cópia ao
conselho editorial. O envio será feito nesta semana pelo e-mail artigos@cfmv.gov.br.
2.Foi debatida a questão dos artigos “antigos” pendentes no sistema – num total de 30,
além dos 5 aprovados para publicação na edição 80. Foi levantada a questão da nuvem,
no entanto, a diagramação + revisão ortográfica/gramatical estão previstas apenas para
a revista. Foi decidido que, partir do número 81, os artigos saem da revista física e serão
diagramados à parte, num PDF que subirá no portal como anexo ao PDF da revista, no
limite de 20 pgs. por edição, para atender ao contrato de diagramação e revisão, que
prevê o máximo de 84 páginas diagramadas e revisadas por edição. A revista física
passará a contar apenas com reportagens, entrevistas e artigos técnicos. 3.Por enquanto,
não serão recebidos novos artigos, até que seja definido um novo sistema de tramitação.
Foram pesquisadas publicações diversas e seus parâmetros. Na edição 80 publicaremos
os 5 artigos já aprovados. Os 30 restantes seguirão tramitando. 4.A sugestão é que o foco
se volte a artigos de revisões bibliográficas e artigos técnicos. Os parâmetros serão
definidos após a definição do sistema de artigos. Vamos sugerir ao Detin que pesquise a
viabilidade do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), software
desenvolvido para a construção e gestão de uma publicação periódica eletrônica e que
tem todas as ferramentas necessárias para tramitação. O editor, Cícero Pitombo, voltará
a abordar a necessidade de resolução do problema com a diretoria, na próxima Plenária.
O Decom providenciará um memorando no qual constará: a dificuldade em tramitar os
artigos e solicitando à diretoria providências, seja a aquisição ou o desenvolvimento
interno, pela área de Tecnologia, de um novo sistema para gerenciar a tramitação de
artigos e dar agilidade à revista. No momento, ressaltamos que o recebimento de novos
artigos está suspenso. O atual sistema gera dificuldades para relatores no envio de
pareceres e para autores, no envio de correções – portanto, a tramitação dos artigos
recebidos antes da suspensão também está lenta. A suspensão do recebimento de novos
artigos e a demora na tramitação dos artigos previamente recebidos está gerando
reclamação dos colegas. 5.Carta aos médicos-veterinários: aprovada, com a ressalva de o
texto indicar o período de apuração da pesquisa (a princípio, entre julho e agosto). Decom
finaliza o texto para que gabinete providencie o envio a todos os inscritos no Siscad. A
pesquisa deve sondar apenas a preferência, não o pedido de voltar a receber. Dia 27/3 Foi
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recebido o diretor do Detin, Marcos Paulo del Fiaco. Conselho editorial e Detin
expuseram suas dificuldades, como falta de mão de obra na área para o desenvolvimento
de um novo sistema. Enviamos na mesma hora, ao e-mail de Marcos Paulo, explicações
sobre o SEER/OJS e também o editor sugeriu que Marcos entre em contato com o CRMVSP para que busque um intercâmbio com o sistema de lá, para possível compartilhamento
de tecnologia ou benchmarking. Marcos Paulo ficou de dar retorno até sexta-feira (29).
Encaminhamento - Artigos técnicos enviados por membros de comissão ou pesquisadores
por eles indicados. Indicar as comissões ou relator(es) que avaliarão os seguintes artigos:
a). TIREOIDE E A IMPORTÂNCIA DO IODO NA VETERINÁRIA, Victorio Chilelli Neto;
Cícero Pitombo vai conversar com Dr. Irineu, até sexta-feira (29) para decidir o
encaminhamento do texto. b). ANÁLISE DA SUPLEMENTAÇÃO DE BIOTINA NO
CRESCIMENTO DO CASCO DE EQUINOS, Ana Alix (CNEZ) e alunos Emanoel Barros
vai ler, tirar dúvidas e dará retorno sobre a publicação até o dia 15 de abril. c). O
controle de espécies exóticas invasoras no Brasil, Isabella Fontana será enviado por
Viviane, sem identificação da autora, para a revisora Norma Labarthe. O editor ressaltou
a importância de buscarmos uma solução para que esse recebimento direto de artigos
técnicos não ocorra. Viviane vai elaborar um texto educado, a ser validado pelo conselho
editorial, para ser enviado aos demandantes sempre que houver essas solicitações,
explicando que toda submissão de artigos deve ocorrer via sistema, exceto (até a
implementação do novo sistema) os produzidos por comissões assessoras. Reunião de
pauta – Revista CFMV 80: Deliberação das sugestões de pauta para Revista CFMV 80
(material à parte). Pauta e cronograma foram debatidos e, ao final, aprovados por
unanimidade, com os membros do conselho editorial supracitados e as jornalistas Melissa
Silva e Marcela Saad, do Decom. Detalhes em planilha anexa. Calendário de edições 2019
– foi aprovado o cronograma da edição 80 e a previsão de datas de publicação das
edições 81 a 83 (2019), sugeridos pela subeditora Viviane Marques. Foi ressaltada, pela
diretora do Decom, a importância do cronograma para atendimento aos contratos
estabelecidos com fornecedores. Dra. Ligia sugeriu nova seção com anúncios pagos
(livros, eventos, cursos etc.). Acertou-se que, na próxima reunião, convidaremos um
representante do Depto. Jurídico para orientar sobre como colocar a ideia em prática.
Cronograma das próximas reuniões: 23 e 24 de abril (conselho editorial acordará nos
próximos dias se serão dois dias, devido à agenda dos participantes); 27 e 28 de maio. Em
abril, as prioridades são, pela ordem: sistema de publicações (convidar Marcos Paulo,
Detin, novamente, para deliberar os avanços até a ocasião), leitura dos textos da revista
80 finalizados até o momento e convite ao Jurídico sobre coluna de anúncios pagos. Os
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artigos da edição 80 foram rapidamente lidos pelo grupo, para conhecimento. O artigo
mais antigo, de ID 252 (Hipertensão Pulmonar 1 e 2), foi recuperado do sistema e
percebeu-se que já havia sido transformado em matéria técnica, antes da atual equipe.
Decidiu-se encaminhá-lo ao editor para última avaliação”. 4.1.6. V Congresso de BemEstar Animal. (EXTRAPAUTA). Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. Vet.
Francisco Cavalcanti de Almeida. Com a palavra, o Presidente comentou sobre o evento
com possível realização nos dias 23 e 24/11/2019. Destacou que foi disponibilizado o
auditório da UPIS, em Brasília - DF. Prosseguindo, ele mencionou que está preocupado
com o número de colaboradores do Conselho Federal necessário para organizar o
Congresso e também com a logística do evento. Disse que se trata de um evento fechado,
que o público alvo é médicos veterinários e estudantes e que na sua opinião o evento
poderia ser aberto à sociedade. Prosseguindo, ele propôs a contratação de uma empresa que
realize Congressos e Seminários e que se responsabilize com toda a organização até com
relação aos pagamentos de inscrições e sobre parcerias. Destacou que trouxe o assunto para
conhecimento e que na próxima Sessão Plenária gostaria de saber o posicionamento de
todos(as). Disse que a senhora Laura ficou de realizar contatos com organizações que
realizam eventos e que se responsabilizam em todos os sentidos, entregando ao CFMV
tudo pronto. Em discussão. Com a palavra, o Conselheiro José Arthur questionou se a
Comissão não está se movimentando, pois ela deve ser a supervisora do evento. Disse que
se trata de um tema que está em foco e que será apenas uma questão de mobilização e que
com certeza terá grande público. Com a palavra, o Presidente esclareceu que tem
orçamento para realizar o evento e que a Comissão está bem envolvida. No uso da palavra,
o Conselheiro Irineu mencionou que a OIE tem um programa excelente a respeito do BemEstar Animal. Disse que é uma área muito interessante, mas que precisa ser expandida e
considerar as inovações. No uso da palavra, o Presidente ressaltou que no seu
entendimento o Conselho Federal poderia se organizar primeiro e deixar para realizar o
Congresso no início do ano de 2020. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo sugeriu
que o projeto seja enviado a todos(as) para avaliação. DECISÃO: Processo foi retirado da
pauta. 4.2.ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA CONTÁBIL-FINANCEIRA.
4.2.1.Boletim Financeiro do CFMV (informações contábeis - financeiras).
Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira. No uso da
palavra, o Tesoureiro do CFMV apresentou planilha e gráfico com demonstração de
receitas e despesas do CFMV. “(...)”, enfatizando os anos de 2018 e 2019. Na sequência,
ele apresentou os saldos bancários atualizados do CFMV no Banco do Brasil e na Caixa
Econômica Federal – CFMV. “(...)”. 4.2.2.Relatório da Comissão de Tomada de Contas
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do CFMV – CTC/CFMV (Ata IX Reunião nos dias 12 e 13/03/2019). Apresentante:
Presidente da CTC/CFMV, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo. No uso da palavra, o
Presidente da CTC/CFMV procedeu à leitura da Ata. “(...)”: ATA DA IX REUNIÃO DA
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS - CTC/CFMV REALIZADA NOS DIAS 12 e
13/03/2019 NA SEDE DO CFMV. Nos dias doze e treze de março de 2019, reuniram-se na
cidade de Brasília no Distrito Federal, na sede do CFMV, os membros titulares da
Comissão de Tomada de Contas do CFMV, Dr. Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº
3562, Presidente, Dr. José Arthur de Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667, membro titular e
Dr. Fábio Holder de Morais Holanda Cavalcanti, CRMV-AM nº 041/Z, membro titular. 1.
Abertura dos Trabalhos. Foram encaminhadas, pela Controladoria, os processos listados
a seguir: 2851/2016 Vol. IX, 7211/2017, 4793/2016 Vol. II, 7210/2017, 0643/2017 Vol. II,
5104/2016 Vol. III, 5440/2017, 5097/2018, 5005/2018, 5589/2018, 4653/2018, 5160/2018,
4665/2018, 1516/2018, 5384/2018, 6491/2017, 1753/2012 Vol. XXXIII, 1329/2018,
1257/2018, 5725/2018, 5156/2018, 5190/2018, 1258/2018, 5750/2016 Vol. IV, 0503/2018,
2160/2015 Vol. V, 3393/2018, 2014/2018, 5158/2016 Vol. IV, 2979/2018, 3166/2018,
4457/2018, 5941/2018, 1150/2018, 2768/2018, 2487/2017 Vol. II, 5182/2013 Vol. VII e
VIII, 10047/2012 Vol. LXIV, 7138/2017, 6490/2017, 5512/2017, 0709/2018, 1693/2018,
0775/2018, 3203/2018, 5199/2018, 1988/2018. 2. Reunião: Reunião realizada com o
Assessor da Presidência (Edson Dourado) que tratou dos seguintes assuntos: 2.1 –
Criação da “Força Tarefa” para agilizar o trâmite dos processos, que será definido após
implantação do novo Organograma do CFMV. 2.2 – Portarias 30/2006 e 85/2018 –
assunto será encaminho à Presidência. 3. - Análise dos Processos Administrativos: 3.1. –
Processos Aprovados: 5104/2016 Vol. III, 0503/2018, 2014/2018, 5160/2018, 5589/2018,
5941/2018, 4457/2018, 5384/2018, 3393/2018, 5156/2018, 1258/2018, 5158/2016 Vol. IV,
2851/2016 Vol. IX, 5097/2018, 1329/2018, 5005/2018, 1516/2018, 4665/2018, 0775/2018,
0709/2018, 1693/2018, 3203/2018, 1988/2018, 5440/2017, 5725/2018, 5190/2018,
2487/2017 Vol. II, 5199/2018, 1150/2018, 0643/2017 Vol. II, 2768/2018, 7211/2017,
3166/2018, 1753/2012 Vol. XXXIII, 7138/2017, 5512/2017, 6490/2017, 2979/2018. 3.2. Processos com pendências: PA 1257/2018 – Falta assinatura de beneficiário no relatório.
4. Memorandos CTC: Memorando0001 - Portaria 85-2018. Memorando0002 - Portaria
30-2006. 5. - Processos a serem analisados na próxima reunião: PA 4653/2018, PA
2160/2015 Vol. V, PA 5750/2016 Vol. IV, PA 10047/2012 Vol. LXIV, PA 5182/2013 Vol.
VII e VIII, PA 6491/2017. 6. Decisões da CTC: 6.1. Solicita apresentação do processo
licitatório referente ao contrato CFMV N.º 02/2018 de “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGENCIAMENTO DE VIAGENS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS”. 6.2.
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Apresentação dos demais volumes referentes aos seguintes processos: “PA 4653/2018, PA
2160/2015 Vol. V, PA 5750/2016 Vol. IV, PA 5182/2013 Vol. VII e VIII, PA 6491/2017”.
7. Decisões da Plenária Anterior: ATA VIII REUNIÃO DA CTC - 06 e 07.02. 2019 foi
aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, no qual eu,
Rodrigo Mendes de Souza, Mat. CFMF nº 0535, lavro e assino a presente ata. Assinam
também o Med. Vet. Cícero Araújo Pitombo CRMV-RJ nº 3562, Presidente; José Arthur de
Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667, membro titular e Fábio Holder de Morais Holanda
Cavalcanti, CRMV-AM nº 041/Z, membro titular”. Ao final, ele ressaltou que foi aprovado
um calendário de reuniões da Comissão para 2019, mas que por problemas de agendas de
dois membros da Comissão no mês de abril ocorreu uma alteração e que dessa forma a
CTC se reunirá no dia 08/04/2019. No uso da palavra, o Presidente agradeceu o relato.
4.2.3.Processo Administrativo CFMV nº 4980/2018. Procedência: CRMV-AL. Assunto:
Apoio financeiro para realização do IX Congresso Latino – Americano e XV Congresso
Brasileiro de Higienista de Alimentos, com realização no período de 30/04 a 03/05/2019,
em Maceió - AL. Relator: Conselheiro Federal, Méd. Vet. João Alves do Nascimento
Júnior. Com a palavra, o Conselheiro Relator procedeu à leitura do relatório, que é parte
integrante dos autos e concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Diante do exposto, entendemos
que, mesmo tendo sido protocolado fora do prazo, a solicitação de apoio financeiro não
prejudica o planejamento orçamentário do CFMV, e atende a todas as demais exigências
da Resolução CFMV 964 de 26 de agosto de 2010, e considerando que existem
disponibilidade orçamentária no CFMV para tal finalidade, o apoio no valor de R$
30.000,00 deve ser atendido. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a
discussão do Parecer do Relator. Em discussão. As dúvidas foram esclarecidas pelo Conselho
Relator. No uso da palavra, a Dra. Erivânia destacou a concessão de espaço para uso do Conselho
Federal, inclusive para realização do Fórum e reunião da Comissão Nacional de Tecnologia e
Higiene Alimentar. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por

unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Relator. O Conselho Federal deverá estar
presente para prestigiar o evento. Deverá divulgar sobre as inscrições liberadas pelo
Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários Higienistas de Alimentos - CBMVHA e
disponibilizá-las aos profissionais que tem interesse e atuam na área. Ato contínuo. No uso
da palavra, o Presidente propôs que durante os Congressos o atual Presidente do CRMVSE, Méd. Vet. Rubenval Francisco de Jesus Feitosa represente o Conselho Federal. Em
discussão. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por
unanimidade, a participação do Presidente do CRMV-SE, Méd. Vet. Rubenval Francisco
de Jesus Feitosa e o CFMV arcará com as despesas de passagens aéreas e diárias.
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4.2.4.Processo Administrativo CFMV nº 4233/2018. Procedência: CRMV-SC. Assunto:
Apoio Financeiro para realização do 20º Simpósio Brasil Sul de Avicultura, com realização
no período de 02 a 04/04/2019, em Chapecó/SC. Realização NUCLEOVET/Sociedade
Catarinense de Medicina Veterinária - SOMEVESC. Relatora: Conselheira Federal, Méd.
Vet. Therezinha Bernardes Porto. Com a palavra, o Conselheira Relatora procedeu à leitura
do relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Ao teor
do exposto, conheço o pedido de apoio financeiro e, no mérito indefiro o apoio para o 20º
Simpósio Brasil Sul de Avicultura (02 a 04/04/2019)”. Ato contínuo, o Presidente declarou
aberta a discussão do Parecer da Relatora. Os questionamentos foram esclarecidos pela
Conselheira Relatora. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou,
por unanimidade, o parecer e voto da Conselheira Relatora. 4.2.5.Processo
Administrativo CFMV nº 4234/2018. Procedência: CRMV-SC. Assunto: Solicita apoio
financeiro para realização do 12º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, com realização no
período de 06 a 08/08/2019, em Chapecó/SC. Realização NUCLEOVET/Sociedade
Catarinense de Medicina Veterinária - SOMEVESC. Relatora: Conselheira Federal, Méd.
Vet. Therezinha Bernardes Porto. Com a palavra, o Conselheira Relatora procedeu à leitura
do relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Ao teor
do exposto, conheço o pedido de apoio financeiro e, no mérito defiro parcialmente o apoio
para o 12º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura (6 a 8/8/2019), o que faço na quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a discussão
do Parecer da Relatora. Os questionamentos foram esclarecidos pela Conselheira Relatora.
Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o
parecer e voto da Conselheira Relatora. Ato contínuo. O Presidente solicitou à Dra.
Erivânia que cientifique o Presidente do CRMV-SC de que a montagem do stand deverá
ser feita pelo CFMV e CRMV-SC. Na sequência, ele propôs que o Presidente do CRMVSC, Méd. Vet. Marcos Vinícius de Oliveira Neves, bem como o Conselheiro Federal Zoot.
Fábio Holder de Morais Holanda Cavalcanti representem o Sistema durante todo o evento.
Em discussão. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por
unanimidade, a participação do Presidente do CRMV-SC, Méd. Vet. Marcos Vinícius de
Oliveira Neves, bem como do Conselheiro Federal Zoot. Fábio Holder de Morais Holanda
Cavalcanti. 4.2.6.Processo Administrativo CFMV nº 4235/2018. Procedência: CRMVSC. Assunto: Solicita apoio financeiro para realização do 9º Simpósio Brasil Sul de
Bovinocultura, com realização no período de 05 a 07/11/2019 em Chapecó/SC. Realização
NUCLEOVET/Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária - SOMEVESC. Relatora:
Conselheira Federal, Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto. Com a palavra, o Conselheira
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Relatora procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo:
"(...)" “CONCLUSÃO: Ao teor do exposto, conheço o pedido de apoio financeiro e, no
mérito defiro parcialmente o apoio para o 9º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura (5 a
7/11/2019), o que faço na quantia de R$ 15.00,00(quinze mil reais)”. Ato contínuo, o
Presidente declarou aberta a discussão do Parecer da Relatora. Os questionamentos foram
esclarecidos pela Conselheira Relatora. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho
Federal aprovou, por unanimidade, o parecer e voto da Conselheira Relatora. Os
Conselheiros Pitombo e José Arthur declararam interesse em participar do evento. Ato
contínuo. O Presidente solicitou à Dra. Erivânia que cientifique o Presidente do CRMV-SC
de que a montagem do stand deverá ser feita pelo CFMV e CRMV-SC. Na sequência, o
Presidente propôs a indicação do Conselheiro Federal, Méd. Vet. Nestor Werner para
representar o Conselho Federal no evento. Em discussão. Em votação. DECISÃO: O
Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a participação do Conselheiro
Federal, Méd. Vet. Nestor Werner. 4.2.7. Primeira Reformulação Orçamentária 2019 CRMV-TO. (EXTRAPAUTA). Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet.
Wanderson Alves Ferreira. No uso da palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer
Contábil nº 0083/2019 e concluindo: “(...)” “CONCLUSÃO: Não existem pendências
contábeis em relação à 1ª Reformulação Orçamentária para 2019 apresentada pelo
CRMV-TO, estando passível de homologação". Prosseguindo, informou que o Regional
encaminhou, mediante o ofício 037/2019, todos os documentos necessários determinados
pela Resolução CFMV nº 1049/2014, inclusive a justificativa quanto a necessidade dessa
primeira Reformulação e que estão à disposição para quem desejar examinar. Em seguida,
sugeriu a aprovação da primeira Reformulação Orçamentária para o exercício de 2019 do
CRMV-TO. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em
votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a
primeira Reformulação Orçamentária de 2019 do CRMV-TO. V – ASSUNTOS GERAIS.
No uso da palavra, o Conselheiro José Arthur mencionou o 13º Congresso Brasileiro de
Buiatria e II Congresso de Buiatria do Mercosul. Informou que o CRMV-RS não tem
interesse em apoiar financeiramente os eventos. Declarou que essa questão vem se
arrastando desde o mês de setembro do ano anterior e que foi iniciada pela Associação de
Buiatria e que há época a Junta Governativa optou por não se manifestar e encaminhou o
tema para a gestão atual que não se manifestou. Disse que a Associação fez uma nova
solicitação de apoio financeiro ao CRMV-RS que respondeu à Associação informando que
não tem interesse em apoiar. Falou que foram feitas as tratativas e que solicitou no
Regional que fizesse o encaminhamento da solicitação ao CFMV. Falou da sua
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preocupação quanto ao prazo que a Resolução CFMV nº 964/2010 estabelece que é agora
31 de março e que o Congresso será realizado de 10 a 13/09/2019, em Passo Fundo no Rio
Grande do Sul. Relatou que a Dra. Erivânia fez contato com a Presidente do Regional que
se comprometeram a enviar o documento ao Conselho Federal. Ele solicitou ao Presidente
apoio quanto a essa problemática com o Regional. Mencionou que o apoio financeiro seria
no valor R$ 50.000,00 o que é viável para o CFMV, porém o evento está sendo
comprometido pelo fato do CRMV-RS não enviar ao Conselho Federal o documento
devido. Com a palavra, o Dra. Erivânia esclareceu que já fez alguns contatos com o
CRMV-RS, mas que ainda não recebeu solicitação. No uso da palavra, o Presidente
mencionou que vai tentar um contato com a Presidente do CRMV-RS. Na sequência, o
Conselheiro sugeriu que a Sessão Plenária Ordinária de agosto de 2019, prevista para ser
realizada de 05 a 10 /08/2019, seja alterado o período para que possa ser realizada durante
a Expointer, em Esteio no Rio Grande do Sul, dentro do parque de exposição. Mencionou
que o evento será realizado de 24/08 a 1º/09/2019. Ele se comprometeu em disponibilizar
espaço no local para realizar a Sessão. Em discussão. Em votação. DECISÃO: O Plenário
do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, que a Sessão Plenária Ordinária do CFMV
de agosto de 2019 seja realizada no Parque de Exposição em Esteio no Rio Grande do Sul.
No uso da palavra, o Presidente declarou que será enviado um oficio ao CRMV-RS
comunicando à Presidente da realização da Sessão Plenária de agosto em Esteio, Rio
Grande do Sul e solicitando apoio do Regional. Ato seguinte. No uso da palavra, o
Conselheiro Pitombo informou que não será possível participar da Sessão de Turmas no
mês de abril próximo e que participará somente da Sessão Plenária em virtude de trabalho.
Sugeriu que a Portaria de nº 10/2018 seja alterada, considerando que houve alteração do
nome do Presidente da II Turma. Em seguida, ele mencionou a restrição da portaria em
relação aos Conselheiros(as) Suplentes, que na ausência de Conselheiros(as) Efetivo(as) só
poderão ser convocados(as) para participarem da Sessão da Turma em que fazem parte
conforme descreve a Portaria. Evidenciou que no seu entendimento essa restrição deve ser
excluída desse documento e que os Conselheiros(as) Suplentes possam substituir os
Conselheiros(as) Efetivos(as) em quaisquer Sessão de Turmas Recursais. Em discussão.
Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a
alteração da Portaria nº 10/2018 de acordo com as propostas apresentadas pelo Conselheiro
Federal, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo. Na sequência, o Conselheiro sugeriu o resgate
das Câmaras Técnicas da Medicina Veterinária e da Zootecnia considerando que elas são
importantes e que precisam ser valorizadas. Prosseguindo, ele mencionou o contato com o
Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu – ABCZ, Dr. Arnaldo Borges,
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que comentou a comemoração de 100 anos da Associação. Disse que ocorrerão diversos
eventos em Uberaba e solicitou ao Presidente que participe da exposição que será no
período de 27/04 a 05/05/2019, pois se trata de um evento de grande importância. Disse
que não participará pois estará em Costa Rica. Ato seguinte. No uso da palavra, o
Conselheiro Wendell comentou que em Uberaba terá também a Expogenética, coordenada
pela ABCZ e logo e após a realização do Zootec. Ato seguinte. Com a palavra, o professor
Julio Salinas externou sua honra em ter participado de uma Sessão Plenária Ordinária do
CFMV. Na sequência, ele expressou sua preocupação com a valorização dos profissionais.
“(...)”. No uso da palavra, o Presidente agradeceu pelas colocações e disse que o CFMV
tem trabalhado para valorizar o profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia
Brasileira e que a Sociedade possa reconhecer a atuação dessas categorias. Ato seguinte. O
Conselheiro Irineu e a Conselheira Therezinha agradeceram ao Presidente do CRMV-SE
pela hospitalidade e à Dra. Paula pela acolhida durante o evento em que participaram. Ato
seguinte. No uso da palavra, o futuro Presidente do CRMV-SE, Dr. Eduardo agradeceu a
todos(as) pela presença no estado e pela parceria. Ato seguinte. No uso da palavra, o
Presidente do CRMV-SE, Dr. Rubenval reiterou sua alegria em receber o CFMV.
Mencionou a responsabilidade que é presidir um Conselho, mas que está feliz e se colocou
à disposição do Conselho Federal para contribuir a qualquer momento. Registrou também
o seu agradecimento à Diretoria e colaboradores do CRMV-SE que muito o ajudaram na
sua gestão no CRMV-SE. Ato seguinte. No uso da palavra, o Tesoureiro agradeceu ao Dr.
Rubenval pela acolhida e desejou sucesso ao Dr. Eduardo na nova Gestão. Ato seguinte.
Com a palavra, o Presidente desejou sucesso ao Dr. Eduardo. Disse que ele teve o
privilégio de encontrar o Regional organizado e com excelente Sede e que foi um orgulho
para o Sistema a gestão do Dr. Rubenval. Ato seguinte. Com a palavra, o Dr. Rubenval
registrou seu agradecimento. VI–ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida agradeceu a presença e
desejou a todos(as) um excelente retorno aos seus lares e declarou por encerrada a
Tricentésima Vigésima Segunda (CCCXXII) Sessão Plenária Ordinária do CFMV. E,
solicitou que eu, Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira em exercício
da Secretaria-Geral lavrasse a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai
assinada por todos os presentes. Aracaju - SE, 29 de março de 2019. Méd. Vet. Francisco
Cavalcanti de Almeida______________________, Méd. Vet. Wanderson Alves
Ferreira______________________________,
Méd.
Vet.
Cícero
Araújo
Pitombo______________________, Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior
______________________, Zoot. Wendell José de Lima Melo______________________,
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Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto______________________, Méd. Vet. José Arthur
de Abreu Martins________________________________________, Méd. Vet. Francisco
Atualpa Soares Júnior ______________________, Zoot. Fábio Holder de Morais Holanda
Cavalcanti____________________________,
Méd.
Vet.
Nestor
Werner_______________________,
Irineu
Machado
Benevides
Filho______________________,
e
Paula
Gomes
Rodrigues____________________________.

