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ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA (CCCXXIV) SESSÃO
PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA - CFMV, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2019, EM
FLORIANÓPOLIS - SC........................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Nos dias sete e oito de maio de dois mil e dezenove, nos termos do art. 33 da Resolução
CFMV nº 856, de 30 de março de 2007 reuniram-se no Mercure Florianópolis Convention
Hotel, sito na Rodovia Admar Gonzaga, 600 Itacorubi, Florianópolis – SC, os(as)
Conselheiros(as) Federais, membros do Plenário, para realizarem a Tricentésima Vigésima
Quarta (CCCXXIV) 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 00034/CFMV-SG. A Sessão foi presidida pelo Presidente, Méd.
Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, com a presença do VicePresidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares, CRMV-ES n° 0308, do SecretárioGeral, Méd. Vet. Helio Blume, CRMV-DF nº 1551, 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 e Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior, CRMV-CE nº
1780 e dos(as) Conselheiros(as) Federais Suplentes, Méd. Vet. Antonio Guilherme
Machado de Castro, CRMV-SP nº 3257 e Méd. Vet. Irineu Machado Benevides Filho,
CRMV-RJ nº 1757. I - ABERTURA DOS TRABALHOS. De acordo com o art. 36, da
Resolução CFMV nº 856/2007, às 9h do dia 07 de maio de 2019, havendo quorum, o
Presidente do CFMV, Méd. Vet. Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida declarou
aberta a CCCXXIV 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. Declarou a ausência justificada dos Conselheiros Federais Efetivos,
Méd. Vet. José Arthur de Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667, Zoot. Wendell José de Lima
Melo, CRMV-PB nº 252/Z e da Méd. Vet. Therezinha Bernardes Porto, CRMV-MG nº
2902. Foram efetivados os Conselheiros Federais: Méd. Vet. Antonio Guilherme Machado
de Castro, CRMV-SP nº 3257 e Méd. Vet. Irineu Machado Benevides Filho. Ato seguinte,
o Presidente registrou a presença do Méd. Vet. Fernando Rodrigo Zacchi, Assessor
Técnico Especial do CFMV, da senhora Flávia Lobo, Diretora do Departamento de
Comunicação do CFMV e do advogado Cyrlston Martins Valentino, Diretor substituto
eventual do Departamento Jurídico do CFMV. II-DISCUSSÃO DA ATA DA
TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA (CCCXXIII) SESSÃO PLENÁRIA
ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CFMV. No uso da palavra, o Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume declarou
que a Ata da Tricentésima Vigésima Terceira Sessão Plenária Ordinária do CFMV foi
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enviada a todos(as) para considerações, mediante o Memorando Circular nº
00037/2019/CFMV-SG. Informou que as considerações recebidas foram contempladas,
nada de substancial e que não houve, com essas correções, interferência nas deliberações
registradas. Colocada em discussão, não houve quem quisesse discutir ou retificar a Ata.
Foi submetida à votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por
unanimidade, a Ata da CCCXXIII Sessão Plenária Ordinária do CFMV. IIICOMUNICAÇÕES EM GERAL.3.1.Da Presidência. No uso da palavra, o Presidente
cumprimentou a todos(as) e comunicou a respeito de suas atividades parlamentares (ação
política): Em 11/04/2019, audiência com o Deputado Federal Ruy Carneiro (PSDB-PB)
para protocolar na Câmara dos Deputados o Projeto que estabelece diretrizes e normas para
a garantia de atendimento aos princípios de bem-estar dos animais domésticos e silvestres
(PL2237/2019). Disse que a proposta foi toda descrita pelo Conselho Federal. Destacou
que a reunião foi bastante proveitosa. Em 24/04/2019, audiência com Dep. Federal Fred
Costa (PATRI-MG), para tratar das propostas do Deputado sobre bem estar animal.
Mencionou que o Deputado tem vinte e quatro projetos de lei na área da Medicina
Veterinária. Disse que foi uma reunião excepcional. Destacou que o Deputado solicitou
que o Conselho Federal analisasse todos os seus projetos de lei e se for entendido que
algum não é viável que o informe, pois ele até retiraria da pauta. Nessa mesma data
participou de audiência com o Senador Omar Aziz (PSD/AM) para tratar do PL 357/2018,
altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, para
proibir a exportação de animais vivos destinados ao abate. Mencionou que a recepção foi
ótima. Foi dado a entender que ele como relator irá pedir o arquivamento do processo.
Ainda em 24/04/2019, um encontro com o Senador Wellington Fagundes (PR-MT). Disse
que ele agendou uma audiência com o Ministro da Educação a pedido do Conselho
Federal. Na sequência, comentou que agendou uma audiência com o Deputado Ricardo
Izar para o próximo dia 21 às 16 horas para levar o Projeto de Lei que regulamenta o
auxiliar veterinário. Ato contínuo, ele comentou sua participação nas reuniões: Em
11/04/2019, reunião com o Presidente do CRMV-AC Méd. Vet. André Luiz em razão de
um processo de aquisição de imóvel que tramita no Conselho Federal. Em 12/04/2019,
reunião Interna com Gestores do CFMV, onde foi discutido o EAD, as Resoluções de
Recadastramento, Nova cédula e outros assuntos relevantes que serão demonstrados na
próxima Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. Ainda nessa mesma
data, reunião com o Corpo funcional para tratar de Agenda Positiva. Em 16/04/2019, Café
da manhã para celebrar a Páscoa com os funcionários. Ele mencionou que encontros como
esse são importantes. Em 17/04/2019, participação de Sessão Plenária Ordinária no
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CRMV-SP a convite do Presidente, Dr. Mário. Em 22/04/2019 teve uma reunião com o
Corpo Jurídico do CFMV, onde tratou do alinhamento das diretrizes para o departamento.
Em 23/04/2019, reuniu-se com os demais Diretores, juntamente com advogados para
tratarem do Processo da resposta ao MPF/PR-DF - Ofício nº 2590/2019-AC Procedimento nº 1.16.000.000424/2019-77. 23/4/19. Nessa mesma data, uma audiência
com a Procuradora Anna Carolina Resende Maia Garcia no Ministério Público Federal
para entregar resposta ao Ofício 2590/19 –MPF/PR. 24/4/19. Mencionou que a audiência
foi positiva e que as dúvidas foram esclarecidas. Disse que o documento de resposta foi
focado na transparência, licitação e diárias e que foram agregadas todas as outras
informações sobre a denúncia como um todo para que a Procuradora tivesse conhecimento
de todos os elementos. Na sequência, o Presidente relatou que foi discutido, em reunião da
Diretoria do dia anterior, a necessidade constar no portal da transparência as Atas do
Conselho Federal e que foi decidido que seriam divulgados os extratos das Atas das
Sessões Plenárias. A pauta não será divulgada, pois muitas das vezes ela sofre alterações.
Disse que deverá constar a observação de que a Ata se encontra em arquivo do Conselho
Federal. Quanto aos processos éticos serão divulgados apenas o número do processo e a
procedência e se houver interesse de alguma pessoa em verificar o processo que solicite ao
Conselho. Disse que a solicitação será analisada e decidido se fornece ou não, pois é
importante ter um crivo e não correr o risco do Conselho receber um processo de uma
pessoa que se prejudicou com a divulgação. Em 24/04/2019, reunião com o Presidente e
Vice-Presidente do CRMV-MS Méd. Vet. Rodrigo Bordin Piva e Méd. Vet. Jair Vicente
de Oliveira que esteve no Conselho Federal. Disse que foi discutido a primeira
reformulação orçamentária do CRMV-MS e a questão dos três imóveis. Disse que nessa
Reformulação ele reduz de 9 milhões e seiscentos mil reais para seis milhões e duzentos
mil reais retirando o valor da aquisição do imóvel novo. Destacou que não foi aprovado
pois não está claro no documento o que o CRMV-MS fará com o imóvel que foi adquirido
com o apoio financeiro do Conselho Federal. Mencionou que solicitou que ele fizesse
alteração necessária permanecendo o orçamento do Regional de 9 milhões e seiscentos mil
reais. Relatou que disse a ele que o Regional pretende vender o prédio recém adquirido que
seja criada uma comissão interna para avaliar o porquê da venda e justifique. Ressaltou que
se o fato da venda for concluído o Regional deverá devolver ao Conselho Federal o valor
de um milhão e trezentos mil reais e que de outra forma não será possível negociar com o
CFMV. Prosseguindo, disse que ele comentou que o prédio adquirido foi com um prazo de
construção de nove anos e que na realidade são dezoito anos de construção e que essa
questão já é uma discordância da gestão atual com a gestão anterior. Continuando, relatou
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alguns problemas estruturais que vem ocorrendo no prédio novo e que por isso será
proposto a venda e reabilitar o prédio que foi adquirido pelo Dr. Bacha, antigo Presidente
do CRMV-MS e que estão negociando. Prosseguindo, o Presidente disse que deixou claro
que as questões devem ser apuradas e formalizadas para identificação do responsável.
Mencionou que o Regional contratará um engenheiro que fará uma perícia técnica em todo
o prédio. Informou que dependendo da situação talvez se faça necessário ter a
manifestação do ex-presidente do Regional. Em 30/04/2019, realizou visita ao CRMV-AL
e participou do evento de Higienistas. Nessa mesma data, concedeu entrevista ao Bom dia
Alagoas e Rádio Gazeta, em Alagoas. Em 06/05/2019, presidiu a reunião da Diretoria
Executiva. Ato contínuo. O Presidente mencionou sua participação nos seguintes eventos:
Em 24/04/2019, abertura do 51º Fórum das Entidades de Zootecnia. Disse que foi muito
bem recebido e que o Conselho Federal representou bem o seu papel e que aproveitou a
oportunidade de fala para esclarecer alguns pontos importantes para que não haja mais
dúvidas dos zootecnistas em relação ao Conselho. Em 30/04/2019, abertura do 15º
Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos e 9ª edição para América Latina, em
Maceió – AL. Mencionou que o evento foi de excelente nível, com a participação de
profissões diversas e que o Conselho Federal fez o seu papel participando das reuniões e
informando o que vem realizando. Disse que possivelmente o próximo Congresso será
realizado em Foz do Iguaçu. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo destacou a
importância da jornalista ter acompanhado o Presidente durante o evento. Disse que o
Conselho Federal estava afastado do segmento de higienistas e salientou que nos grandes
eventos é fundamental que esteja junto à Diretoria e/ou aos representantes do CFMV a
assessoria de comunicação. O Presidente concordou que é importante a assessoria de
comunicação e que em Alagoas foi muito bem orientado pela senhora Melissa da
comunicação. Na sequência, disse que em junho próximo, a pedido do dirigente da
Academia Militar das Agulhas Negras - Aman fará a abertura de um evento e que será
acompanhado pela senhora Viviane do departamento de comunicação. Em 06/05/2019,
abertura do Seminário de Educação em Medicina Veterinária. Disse que foi um evento
interessante e positivo e que o Dr. Rafael Mondadori e sua equipe estão de parabéns na
área da educação. No uso da palavra, o Tesoureiro mencionou que a delegação que estava
em Costa Rica foi convidada a participar do evento da Aman. 3.2.Da Vice-Presidência.
No uso da palavra, o Vice-Presidente cumprimentou a todos(as) e comunicou que suas
atividades parlamentares (ação política): Em 24/04/2019, participou junto com o
Presidente da audiência com Dep. Federal Paulo Bengston (PTB-PA). Disse que foi uma
visita de Cortesia e comentou que o deputado é médico Veterinário. Nessa mesma data,
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audiência com Dep. Federal Fred Costa, tratou de propostas do Deputado sobre bem estar
animal. (PATRI-MG). 24/4/19. Mencionou que os Deputados Fred e Celio pediram um
projeto de Lei contra o ensino à distância para todos os cursos da área da saúde e que os
dois assinarão o projeto. E também a audiência com o Senador Omar Aziz (PSD/AM), com
o assunto PLS 357/2018 - Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre
a política agrícola, para proibir a exportação de animais vivos destinados ao abate. Ainda,
teve o encontro com o Senador Wellington Fagundes (PR-MT). Ato contínuo, comunicou
sobre as reuniões em que esteve presente: Em 12/04/2019, reunião com o Corpo funcional
para tratar de Agenda Positiva. Em 22/04/2019, reunião com o Corpo Jurídico do CFMV.
Em 23/04/2019, reunião de Diretoria para tratar do Processo da resposta ao MPF/PR-DF Ofício nº 2590/2019-AC - Procedimento nº 1.16.000.000424/2019-77. 23/4/19. Em
24/04/2019, audiência com a Procuradora Anna Carolina Resende Maia Garcia para
entregar resposta ao Ofício 2590/19 –MPF/PR. Disse que foi feito um convite para que ela
conhecesse melhor o Conselho Federal e que ela ficou de agendar. Nessa mesma data,
reunião com o Presidente e Vice-Presidente do CRMV-MS Méd. Vet. Rodrigo Bordin Piva
e Méd. Vet. Jair Vicente de Oliveira. Ele comentou que a situação relatada pelo atual
Presidente do CRMV-MS causa preocupação e também a questão da estrutura do prédio
adquirido que está comprometida. Em 06/05/2019, reunião da Diretoria Executiva. Ato
contínuo. O Vice-Presidente falou de sua participação nos eventos: Em 24/04/2019,
abertura do 51º Fórum das Entidades de Zootecnia. Mencionou que foram bem recebidos.
Em 06/05/2019, abertura do Seminário de Educação em Medicina Veterinária. Disse que
não ficaram por mais tempo prestigiando o Seminário por conta de outros compromissos.
Ressaltou a importância da comunicação e divulgação e que esta gestão prima pela
transparência e que é importante sim que sejam divulgadas a participação de representantes
do CFMV nos eventos de interesse das duas classes profissionais. 3.3.Da SecretariaGeral. No uso da palavra, o Secretário-Geral cumprimentou a todos(as) e comunicou que
acompanhou o Presidente e o Vice-Presidentes nas situações já relatadas. Prosseguindo,
informou que: Nos dias 15 a 18/04/2019 – Esteve no CFMV para desempenhar atividades
da Secretária-Geral e resolver algumas questões da Tesouraria a respeito de pagamentos.
Reuniu-se com alguns colaboradores do Conselho, bem como com a equipe responsável
pelo Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS do CFMV, com o Decom e Seplan para
tratar da comunicação interna do Conselho Federal para tentar melhorar a fluidez da
comunicação interna. Reuniu-se também com o colaborador Rodrigo Mendes que
acompanha o Projeto Competências Humanísticas em função da cobrança de algumas
faculdades por meio dos seus coordenadores que já tiveram há época convênios celebrados
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com o Conselho Federal. Esclareceu que esse projeto de educação será encaminhado para a
Comissão Nacional de Educação em Medicina Veterinária para avaliação até na questão de
custos. Nos dias 22 e 23/04/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da
Secretária-Geral e resolver algumas questões da Tesouraria a respeito de pagamentos e
participou da CCXXI Reunião da Diretoria Executiva. Nos dias 25 e 26/04/2019, esteve no
CFMV para desempenhar atividades da Secretária-Geral e resolver algumas questões da
Tesouraria a respeito de pagamentos. Participou de uma audiência na Procuradoria Geral
da República juntamente com o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Federal. Nos
dias 29 e 30/04/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretária-Geral e
resolver algumas questões da Tesouraria a respeito de pagamentos. Fez uma visita no
Encontro do Sistema CFMV/CRMVs realizado no Conselho Federal, que tratou da nova
carteira de identidade profissional, do recadastramento e da ART online. Nos dias 02 e
03/05/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretária-Geral e resolver
algumas questões da Tesouraria a respeito de pagamentos e de alguns documentos
contábeis. Reuniu-se com a equipe responsável pelo Plano de Carreiras, Cargos e Salários
– PCCS do CFMV. No dia 06/05/2019, participou em conjunto com o Presidente da
abertura do XXIV Seminário Nacional de Educação em Medicina Veterinária, realizado no
UniCEUB, em Brasília e esteve no CFMV para participar da CCXXII Reunião da Diretoria
Executiva. Destacou a importância do Seminário e que a coincidência do evento com a
Sessão Plenária dificultou a participação da Diretoria. E que para o próximo ano a data de
realização deverá ser bem estudada para ampla participação. No uso da palavra, o
Conselho Pitombo comentou a coincidência dos dois eventos. Disse que o Seminário é
importante, bem como a realização da Sessão Plenária e sugeriu que a data de realização
do próximo seja melhor programada. No uso da palavra, o Secretário-Geral disse que no
seu retorno à Brasília participará de reunião com a CNEMV para obter melhores
informações sobre resultado do evento. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu mencionou
que no ano passada o Seminário foi realizado em Brasília e que estavam também ocupados
durante esse evento. Disse que está ocorrendo essas falhas e sugeriu uma atenção maior
para não mais acontecer. No uso da palavra, o Presidente disse que já alertou a assessoria
técnica, a comunicação e a secretaria de planejamento para que se sintonizem e assim não
permitir que venha a ocorrer mais coincidências e que todos os eventos do CFMV esteja
muito bem alinhados. 3.4.Da Tesouraria. No uso da palavra, o Tesoureiro cumprimentou
a todos(as) e comunicou que nos dias 16 e 17/04/2019, esteve no CFMV para desempenhar
atribuições da Tesouraria do CFMV. Nos dias 23 e 24/04/2019, esteve no CFMV para
participar da CCXXI Reunião da Diretoria Executiva, presidiu a reunião da Comissão
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Nacional de Estabelecimentos Veterinários, onde tratou das alterações da Resolução
CFMV nº1015 que chegaram dos CRMVs e da ouvidoria, bem como desempenhou
atribuições da Tesouraria do CFMV. Participou do 35º Congresso da Associação Mundial
de Veterinária (WVAC 2019) e da Assembleia Ordinária da PANVET, com realização no
período de 27 a 30/04/2019, em Costa Rica. 3.5.Da Assessoria Técnica Especial do
CFMV. Não houve comunicação. 3.6.Dos(as) Conselheiros(as). Com a palavra, o
Conselheiro Pitombo comentou a reunião do Comitê da Revista CFMV para o fechamento
da edição de nº 80. Falou de sua participação no PANVET e no Congresso Mundial de
Medicina Veterinária em conjunto com o Tesoureiro e Conselheiros José Arthur e João
Alves e Dr. Rafael Mondadori no período de 27 a 30/04/2019, em Costa Rica. Em
06/05/2019, participou do treinamento no CRMV-SC para discutir as Resoluções que serão
debatidas com os Presidentes dos CRMVs durante a próxima Câmara Nacional de
Presidente do Sistema CFMV/CRMVs. Destacou a importância do treinamento. Disse que
o debate foi de grande aprendizado e enriquecedor. Na sequência, propôs que antes de
iniciar os trabalhos da próxima Câmara sejam alertados sobre a importância de contribuir
mais com o Conselho Federal com seus posicionamentos em questões de interesse do
Sistema. No uso da palavra, o Conselheiro João Alves cumprimentou a todos(as) e
agradeceu por ter tido a oportunidade de participar do Panvet e do Congresso Mundial.
Disse que o tema Saúde Única foi bastante debatido. Mencionou que a reunião do
Conselho Panamericano de Educação em Ciências Veterinárias - Copevet foi fantástica e
comentou que eles têm avançado bastante na formação humanística do médico veterinário.
Disse que participou também do treinamento do dia 06 passado no Regional de Santa
Catarina, que foi excelente permitindo aos participantes ter segurança para serem os
moderadores. No uso da palavra, o Secretário-Geral comentou esteve verificando o projeto
de competência humanísticas e que ficou com uma impressão muito positiva de questões
que colaboram e melhoram as atitudes, as noções de ética e outros. Os dados levantados ao
longo do projeto servirão para fundamentar melhor e verificar diretrizes para que essa
formação humanística cheguem aos profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia
brasileira. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu comunicou sua participação na 46ª
Cosalfa, do dia 29/04 ao dia 04/05/2019 em conjunto com os Conselheiros Nestor e José
Arthur e Dra. Erivânia. Na sequência, ele mencionou que encontraram o Presidente do
CRMV-PR, Dr. Rodrigo que comentou a realização do Simpósio Saúde Única no Paraná e
que o Conselho Federal ainda não manifestou sua participação. Em seguida, questionou
como está o planejamento do evento. No uso da palavra, o Secretário-Geral esclareceu que
estão sendo elaborados os temas e definidos os palestrantes. Mencionou que é a senhora
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Cláudia Pimpão, da PUCPR e Presidente da Comissão de Saúde Única do CRMV-PR que
está organizando e que ela ficou de enviar a programação para avaliação do CFMV. Em
seguida, disse que a participação do CFMV será no sentido de custear passagens aéreas de
algum palestrante e que a princípio o convite será estendido a todos para participares do
evento. Destacou que a intenção é realiza-lo em outubro. No uso da palavra, o Conselheiro
Irineu parabenizou a Diretoria pelo trabalho que tem sido feito junto ao Congresso
Nacional e que considera esse inter relacionamento fundamental para esta gestão e para o
Sistema como um todo. Com a palavra, o Presidente disse que existe a ideia de realizar um
café da manhã no Congresso ou um jantar reservado para discutirem os assuntos de
interesse das duas profissões com Deputados e Senadores. Teria a participação da Diretoria
e dos demais membros do Plenário. Destacou que essa questão ainda será discutida com o
departamento jurídico do Conselho Federal e que estará sendo verificado o agendamento.
Prosseguindo, ele mencionou a ideia da criação de um Ministério para a área da Medicina
Veterinária. Disse que o médico veterinário está presente na agricultura, na saúde pública,
na defesa e na inspeção e somente na fase de execução e nenhum na assessoria de decisão
no Ministério da Agricultura. Disse que essas áreas poderiam estar sendo coordenadas por
um órgão apenas. Destacou que está sendo levantado o potencial da Medicina Veterinária
no governo e que será feita uma proposta de projeto de lei. Evidenciou que no Ministério
da Agricultura o veterinário não tem sido valorizado. Na sequência, disse que no seu
entendimento se faz necessário ter uma equipe permanente de vigilância sanitária de
trânsito, de passageiro, de fronteira e outras. 4.1.ASSUNTOS E PROCESSOS DE
NATUREZA TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA. 4.1.1.Minuta de Projeto de Lei
criando a profissão de Auxiliar Veterinário. Apresentante: Assessor Técnico Especial
do CFMV, Méd. Vet. Fernando Rodrigo Zacchi. No uso da palavra, o senhor Fernando
cumprimentou a todos(as). Comentou que a minuta foi construída em conjunto com o
advogado Valentino e Dr. Ismar Araújo de Moraes, Presidente da Comissão Nacional de
Ética e Legislação. Em seguida, expôs os objetivos da proposta e apresentou a minuta do
projeto. “(...)”. Em discussão. No uso da palavra, o Secretário-Geral sugeriu que a proposta
seja trabalhada para um nível mais baixo, pois se preocupa que os cursos técnicos não
atinjam os objetivos que eles propõem. No uso da palavra, o senhor Fernando esclareceu o
conceito da proposta “(...)”, informando que a redação poderá ser alterada e que a ideia é
que obtenha um resultado de imediato com os auxiliares. No uso da palavra, o Presidente
falou de sua preocupação pela imensidão de cursos de auxiliar veterinário que estão sendo
criados. Ele ressaltou que os Regionais foram ouvidos e que dezessete CRMVs se
manifestaram e assim, foi consolidada a proposta ora apresentada. Prosseguindo, destacou
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que a proposta deve ser elaborada com base na Resolução já aprovada pelo Plenário do
CFMV e que caberá ao Deputado Ricardo dar andamento ao projeto de Lei. No uso da
palavra, o Vice-Presidente mencionou que leu a minuta e teceu suas considerações,
sugerindo algumas alterações no par. 2, inciso II do Art. 1º, no par. 1º do Art. 2º e também
no Art. 7º. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu fez as suas considerações, apresentando
suas dúvidas quanto à definição do tipo de auxiliar que se pretende e questionou a
possibilidade de uma Lei que defina um profissional por meio de curso livre. No uso da
palavra, o senhor Fernando apresentou os esclarecimentos. “(...)”. No uso da palavra, o
Conselheiro Pitombo disse que o Conselho tem que agir de forma rápida e avançar com
esse projeto e sugeriu que essa minuta seja apresentada em sua totalidade e que as críticas
sejam apresentadas. No uso da palavra, o Tesoureiro propôs que tenha uma grade mínima
de trezentos horas. No uso da palavra, o advogado Valentino esclareceu que a minuta
pretende que o profissional realmente tenha uma formação qualificada e que siga a carga
horária já definida pelo MEC para cursos técnicos. Prosseguindo, ele disse que pela
proposta, o Conselho Federal contribuiria com o MEC na definição da carga horária e
conteúdo programático. Com a palavra, o Conselheiro Irineu questionou se poderia ter uma
legislação apoiando os auxiliares para se inscreverem no Conselho. Disse ele, que sendo
possível não precisaria desse projeto. No uso da palavra, o advogado Valentino esclareceu
que até pode, mas que a Lei tem que ser criada com base na Resolução já aprovada. No uso
da palavra, o Presidente disse que é importante que mantenha no projeto de Lei a figura do
auxiliar veterinário que já atua e não tem a formação de técnico, conforme já
regulamentado por Resolução. Propôs que inclua o auxiliar na proposta do projeto. No uso
da palavra, o Conselheiro Guilherme disse que a proposta precisa ser melhor elaborada e
sugeriu que o Conselheiro Irineu e Conselheiro Pitombo avaliasse a minuta e se
manifestassem nas questões técnicas ao advogado Valentino e ao senhor Fernando para
uma melhor construção do normativo. No uso da palavra, o senhor Fernando enfatizou que
as diretrizes precisam estar bem definidas e que é possível sim, contemplar os auxiliares.
No uso da palavra, o Vice-Presidente disse que a primeira Resolução foi para buscar
limites mínimos e que agora se está tentando evoluir e que no seu entendimento deve sair
da seara do curso livre e partir para o curso técnico. Ele propôs que os auxiliares atuais
sejam admitidos até determinado prazo e que se avance para o nível técnico. No uso da
palavra, o Tesoureiro mencionou que devem existir no mercado de trabalho em torno de 25
mil auxiliares e se a legislação descartar esses profissionais será uma injustiça. No uso da
palavra, o Conselheiro Pitombo corroborou com a sugestão do Conselheiro Guilherme
quanto a criação de um Grupo de trabalho para estudar a minuta e se colocou à disposição.
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Ele disse que o auxiliar já tem o direito adquirido, que a profissão continuará e que o
Projeto precisa contemplar essa figura, de acordo com a Resolução já aprovada. No uso da
palavra, o Secretário-Geral disse que concorda que a proposta seja melhor avaliada. O
Conselheiro Irineu se colocou à disposição para participar do Grupo de Trabalho. No uso
da palavra, o Presidente ressaltou que a Resolução foi editada com o objetivo de
reconhecer os auxiliares. Ele destacou que no próximo dia 21 estará com o Deputado
Ricardo e que discutirá com ele se entra na proposta do projeto de lei apenas a questão do
curso livre ou com o curso de nível técnico. Em votação. DECISÃO: Processo foi retirado
da pauta. A matéria deverá voltar à assessoria técnica e ao departamento jurídico e que em
conjunto com os Conselheiros Pitombo e Irineu deverão apresentar uma nova proposta. A
Resolução CFMV nº 1259/2019 deverá ser republicada. Ato seguinte. O Plenário
recepcionou diretores, conselheiros e equipe do CRMV-SC - o Presidente Méd. Vet.
Marcos Vinicius de Oliveira Neves, CRMV-SC nº 3355, o Vice-Presidente Méd. Vet.
Roberto Luiz Curzel, CRMV-SC nº 0720, o Tesoureiro, Silas Mauricio Cuneo Amaral,
CRMV-SC nº 0777, o Conselheiro Efetivo, Zoot. Amir Dalbosco, CRMV-SC nº 0026/Z,
Conselheiro Efetivo, Méd. Vet. Ederson Bisognin Bortolotto, CRMV-SC nº 2503, o
Assessor técnico, senhor Paulo Zunino, a Assessora de Gestão, senhora Zilma Saibro e a
Assessora de comunicação, senhora Patricia Rodrigues. No uso da palavra, o Presidente
em nome de todos agradeceu a presença do grupo do CRMV-SC. No uso da palavra, o
senhor Marcos manifestou sua satisfação em receber o Conselho Federal no estado de
Santa Catarina e convidou os membros do Plenário do Conselho Federal para uma visita ao
CRMV-SC no período da tarde do dia 07/05, pois estarão reunidos em uma Sessão
Plenária. O convite foi aceito e a Diretoria Executiva, bem como os Conselheiros Federais
retribuíram a vista indo até à sede do CRMV-SC. 4.1.2.Processo Administrativo CFMV
nº 5816/2018. Procedência: Comissão Nacional de Residência em Medicina Veterinária CNRMV. Assunto: Proposta de alteração da Resolução CFMV nº 1094/2015 e Resolução
CFMV nº 1076/2014. Relator: Vice-Presidente do CFMV, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza
Tavares. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Relator. Com a
palavra, o Conselheiro Relator procedeu à leitura do relatório, que será parte integrante dos
autos e concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Face ao exposto, meu parecer e voto é no
sentido da aprovação das propostas da CNRMV de alteração da Resolução CFMV n°
1076/14 e Resolução CFMV n° 1094/15, além da minuta de Edital correspondente nos
termos detalhados na proposta da CNRMV constantes nos autos deste processo e citados
no presente relatório. Este é o voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a
discussão do Parecer do Relator. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Conselheiro
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Relator. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por
unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Relator. 4.1.3.Processo Administrativo
CFMV nº 5337/2018. Procedência: CRMV-ES. Assunto: Registro de Consultório
Veterinário dentro de Clínica Veterinária já Registrada. Relator: Conselheiro Federal, Méd.
Vet. Irineu Machado Benevides Filho. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao
Conselheiro Relator. Com a palavra, o Conselheiro Relator procedeu à leitura do relatório,
que será parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Por todo exposto,
diante da inexistência de vedação legal, entendo ser possível o registro de consultório na
forma consultada, não havendo que se falar em inibição a iniciativas inovadoras, mas,
sim, em incentivos, desde que devidamente normatizados. É como voto” Ato contínuo, o
Presidente declarou aberta a discussão do Parecer do Relator. No uso da palavra, o senhor
Fernando sugeriu que todos os critérios de requisitos tanto de pessoa física como de pessoa
jurídica estivessem contemplados unicamente na Resolução CFVM nº 1041/2013. Os
questionamentos foram esclarecidos pelo Conselheiro Relator. Essa matéria deverá estar
incluída na Resolução CFMV nº 1015/2012 regulamentando a estrutura de uma clínica
com parâmetros registrados de normatização e documentação que caracterize a parceria e
que a independência de cada um seja regularizada na Resolução CFMV nº 1041/2013, a
fim de que fique regular junto ao Conselho de sua jurisdição. As diferenças das
responsabilidades técnicas entre Consultório e Clínica devem ser bem fortalecidas. O
Relator deverá apresentar o tema na Câmara Nacional de Presidentes que será realizada em
maio de 2019. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por
unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Relator. Matéria deverá estar contemplada
na Resolução CFMV nº 1015/2012, bem como regulamentada na Resolução CFMV
nº1041/2013. 4.1.4.Processo Administrativo CFMV nº 4236/2018. Procedência:
Comissão Nacional de Residência em Medicina Veterinária - CNRMV. Assunto: Minuta
de Edital do I Ciclo para Acreditação dos Programas de Residência e Aprimoramento
Profissional em Medicina Veterinária. Relator: Vice-Presidente do CFMV, Méd. Vet. Luiz
Carlos Barboza Tavares. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro
Relator. Com a palavra, o Conselheiro Relator procedeu à leitura do relatório, que será
parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Face ao exposto, meu
parecer e voto é no sentido da aprovação das propostas da CNRMV de alteração da
Resolução CFMV n° 1076/14 e Resolução CFMV n° 1094/15, além da minuta de Edital
correspondente nos termos detalhados na proposta da CNRMV constantes nos autos deste
processo e citados no presente relatório. Este é o voto”. Ato contínuo, o Presidente
declarou aberta a discussão do Parecer do Relator. Os questionamentos e dúvidas foram
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esclarecidos pelo Conselheiro Relator. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho
Federal aprovou, por unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Relator. 4.1.5.Portal
da Transparência – Lei de Acesso à Informação – Manual do Sistema
CFMV/CRMVs. Apresentante: Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. No
uso da palavra, o Secretário-Geral mencionou que a transparência faz parte desta gestão,
mas que devem ser observados os limites e que a transparência têm os seus aspectos de
estratégias e sigilos. Em seguida, mencionou que por terem sido questionados internamente
e externamente a necessidade de divulgar mais informações no portal da transparência.
Disse que a legislação pertinente foi consultada e o tema foi discutido em reuniões da
Diretoria Executiva do Conselho Federal. Ele declarou que Atas de Processos éticos
profissionais, Atas de reuniões da Diretoria Executiva e de Comissões Assessoras têm
aspectos que podem ser considerados estratégicos e que não há nada que obrigue a
publicação de forma integral no portal da transparência e que dessa forma, por questão de
bom senso, decidiu-se por publicar os extratos das respectivas Atas de todas as reuniões do
CFMV como processo de transparência da gestão. Destacou que nos extratos sobre
julgamentos de processos éticos não constará o nome do profissional, mas somente o
número do processo, a procedência e a deliberação e da mesma forma para os processos
administrativos, julgados pelas Turmas Recursais do Conselho Federal. Informou que
trouxe o tema para deliberação dos membros do Plenário do Conselho Federal e se colocou
à disposição para quaisquer questionamentos. No uso da palavra, o Vice-Presidente
declarou que esse assunto já foi objeto de inúmeras discussões da Diretoria Executiva
como já disse o Secretário-Geral. E que se vem procurando a forma ideal de se fazer essa
transparência, mas com cautela. Disse que os Conselhos maiores foram pesquisados para
auxiliar a uma decisão adequada de como fazer a divulgação, com preservação das
questões éticas e que a forma relatada pelo Secretário-Geral foi definida inicialmente como
a ideal. Ressaltou que caso ocorra algum questionamento de que ainda existe a necessidade
de complementar o assunto voltará para análise e o que for correto e legal será
contemplado por esta gestão. No uso da palavra, o Presidente mencionou que esta gestão é
transparente e questionou se o Plenário concorda de que conste no portal os extrato de Ata
de todas as Reuniões que geram deslocamento (Sessão Plenária Ordinária-Extraordinária;
Sessão de julgamento de processos éticos profissionais; Sessão de Turmas Recursais;
Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs; Reunião OrdináriaExtraordinária da Diretoria Executiva e Reuniões das Comissões Assessoras, Técnicas e
Grupo de Trabalho e Representações). Em discussão. No uso da palavra, o Conselheiro
Pitombo mencionou que no sentido de deslocamento, como falou o Presidente, sugere que
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seja criada lista de presença para assinatura dos funcionários que estiverem no evento e que
eles também apresentem relatório de viagem. Prosseguindo, ressaltou que a recomendação
da Comissão de Tomadas de Contas do Conselho Federal recomenda que só seja
autorizada viagem se o favorecido estiver regular no Conselho Federal em toda a
documentação exigida pela sua viagem anterior. No uso da palavra, o Presidente
mencionou que a Ata da Comissão de Tomada de Constas de Conselho Federal deve
também fazer parte do portal da transparência, que tem o passo a passo do CFMV. Em
votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, que
conste no portal da transparência extratos de Atas de todas as Reuniões (Sessão Plenária
Ordinária-Extraordinária; Sessão de julgamento de processos éticos profissionais; Sessão
de Turmas Recursais; Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs;
Reunião Ordinária-Extraordinária da Diretoria Executiva e Reuniões das Comissões
Assessoras, Técnicas - Grupos de Trabalho e Representações). No extrato deverá constar
número do processo, procedência e a decisão. Com informação de que a documentação
original completa está à disposição para quem se interessar pelos fatos. 4.1.6.Relatório de
participação na Assembleia Ordinária 2019 da Associação Panamericana de Ciências
Veterinárias - Panvet e no 35º Congresso da Associação Mundial de Veterinária –
WVAC 2019 (com realização no período de 27 a 30/04/2019 em São José, Costa Rica).
Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira. Com a palavra,
o Presidente mencionou que o Conselho Federal é filiado da Associação Panamericana de
Ciências Veterinária e da Associação Mundial de Veterinária. Disse que o relato será
apresentado pelo delegado da missão àquele País e passou a palavra ao Tesoureiro do
CFMV, Méd. Vet. Wanderson que declarou que no Congresso Mundial, durante a
assembleia um voto dos Estados Unidos, Japão e Brasil representa vinte votos em virtude
do número de médicos veterinários no País o que é positivo para o Conselho Federal.
Mencionou que a programação é extensa e que de relevante foi a intenção de uma parceria
em que a faculdade que for acreditada por um dos filiados da Associação terá a facilidade
de intercambio em outras faculdades de países que são afiliados à WVA e vice-versa.
Disse que ainda estão fazendo um estudo para viabilizar essa parceria. Ele sugeriu que o
Conselho Federal apresente assuntos para a pauta da próxima Assembleia da Associação
Mundial. Comentou que o Presidente da Associação recebeu muito bem a delegação. Na
sequência, disse que existe a possibilidade do Brasil sediar o evento da Associação
Mundial, mas que a perspectiva é para 2022, pois em 2020 e 2021 já foi aprovado. Ato
contínuo, foi apresentado o relatório da viagem: RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NA
ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-
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WVA, 35º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE MEDICINA VETERINÁRIA E
19º REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO PANAMERICANA DE MEDICINA
VETERINÁRIA – PANVET, 27 A 30 de Abril de 2019, San José – Costa Rica. Identificação
dos representantes: Wanderson Alves Ferreira – Tesoureiro; Cícero Araújo Pitombo –
Conselheiro Efetivo; João Alves do Nascimento Júnior – Conselheiro Efetivo e José Arthur
Martins – Conselheiro Efetivo. Título da Reunião/Evento: 35º CONGRESSO DA
ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, ASSEMBLEIA GERAL DA
ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE MEDICINA VETERINÁRIA- WVA E 19º REUNIÃO
ANUAL DA ASSOCIAÇÃO PANAMERICANA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PANVET.
Órgão/Entidade responsável pelo Evento: Associação Mundial de Medicina Veterinária –
WVA; Associação Panamericana de Medicina Veterinária; Colégio de Médicos
Veterinários da Costa Rica. Periodo: 27 a 30 de Abril de 2019. Local dos Eventos: Centro
de Convensiones da Costa Rica – San José, Costa Rica. Relato sucinto das atividades: 1.
Na Cerimônia de abertura foi ministrada uma palestra magna sobre SAÚDE ÚNICA, em
que o Brasil foi destacado pelo sucesso de suas ações no combate à arboviroses (Febre
Amarela, Dengue, Zica e Chickungunya); 2. Assembleia Geral da WVA, ocorrida em
28/04/19, destacamos os seguinte pontos: Embora a Associação seja composta por 97
países membros, representando em torno de 500.000 Médicos Veterinários, está em franca
campanha para aumentar o número de Associados; A Saúde Única e Bem Estar Animal
têm sido, nos últimos anos, os principais focos da entidade; As Leishmanioses e seu
controle foi eleito o tema principal a ser trabalhado no período 2019/2020 m todo o
mundo; A entidade manifestou preocupação e se propôs a incentivar uma forte campanha
de vacinação e controle da Raiva Canina na Gâmbia, país em que a enfermidade ainda é
hiperendêmica; A Hidatidose e a Cisticercose nos países em desenvolvimento serão tema
de um estudo a ser implementado pela entidade; A WVA irá produzir Manuais de
Resistência Antimicrobiana na Produção Animal a ser distribuído em todo o mundo;
Programas de Educação – Autoavaliação pelas Instituições de Ensino. Ficou definido um
aumento de 2,5% na anuidade; Instituição do Programa de Equoterapia, com o apoio do
Laboratório CEVA; Definida Nova Zelandia e Taiwan como sede dos próximos congressos
em 2020 e 2021 respectivamente; Implementação de um Sistema de Acreditação e
Intercâmbio entre as Universidades. - 19ª Reunião Anual da PANVET: Foi avaliada a
situação financeira da entidade, que encontra-se crítica; Foram discutidas medidas para
ampliação de receita, onde o Brasil propôs parcerias com empresas multinacionais
ligadas à área no financiamento de atividades e a inserção de propagandas no Portal da
PANVET; Planejamento estratégico 2019/2020; Aprovação do Estatuto da Entidade;
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Definição do México e EUA como sede dos dois próximos congressos da PANVET (2020 e
2022, respectivamente). - Participação na reunião do COPEVET: Exposição de
experiências exitosas e inovadoras na Educação em Medicina Veterinária; Discussão
sobre acreditação dos cursos de Medicina Veterinária, onde o programa do Brasil foi
ressaltado como exemplo a ser seguido. - Outras atividades: Visitas aos stands;
Participação nas palestras do 35º Congresso da Associação Mundial de Medicina
Veterinária; Participação no XIX Congresso Latino Americano de Buiatria; Contatos e
trocas de experiências com os representantes de diversos países e instituições (IICA,
Buiatria Espanha, etc). Considerações Finais: Os objetivos da Missão foram alcançados,
e ressaltada a importância da participação do CFMV nos eventos internacionais e o
protagonismo brasileiro no cenário mundial da Medicina Veterinária. Em anexo o
Programa do 35º WVAC, o Programa da 19ª Reunião Anual do PANVET, Modelo de
Planejamento Estratégico da PANVET, Ata aprovada da 18ª Reunião PANVET e o
Estatuto da PANVET aprovado. Florianópolis, 08 de Maio de 2019”. Em discussão. O
Conselheiro Pitombo comentou a intenção colocado para que o evento da Associação
Mundial da Veterinária sobre Saúde Única, juntamente com a Associação Mundial de
Medicina e com o Conselho Federal de Medicina Veterinárias e as outras entidades da
Medicina Veterinária fosse realizado no Brasil, com proposta que seja em setembro de
2020. Ressaltou que já entregou o documento que trata do assunto à senhora Laura e que
no documento menciona custos. Disse que a vaga é do Brasil e sugeriu que seja avaliado
com carinho, pois se trata de um evento importantíssimo. Salientou que ainda neste ano
terá eleição na WVA e que a votação será online. Comentou que o Dr. Rafael Mondadori
também participou da assembleia da WVA. No uso da palavra, o Secretário-Geral
mencionou a parceria de intercambio e comentou o Arcu-Sul, no qual o Conselho Federal
está inserido e falou do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do
Mercosul do MEC que foi testado e aprovado, mas que surgirão alguns pontos que terão
que ser acertados. Disse que eles vão precisar do Conselho Federal para implementar esse
programa. Destacou que a Associação Mundial de Veterinária é a mais importante e que é
com ela que o Conselho tem que trabalhar e se acertar. Na sequência, o Conselheiro
Pitombo ressaltou que seja analisado sem muito esperar o documento da WVA para que se
realize o Congresso de Saúde Única no Brasil em setembro de 2010, pois tem outros países
interessados. Ato contínuo. No uso da palavra, o Tesoureiro mencionou o PANVET. Disse
que a Associação está com dificuldade financeira e que a maior contribuição que a
Associação recebe é a do Brasil e em segundo os Estados Unidos. Destacou que achou a
Associação sem foco e pouco organizada. Disse que o próximo evento será realizado no
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México. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo mencionou que se o Brasil, Estados
Unidos, Canadá e México não se juntarem para levantar a Associação ficará difícil se
manter, pois a situação financeira não está favorável. No uso da palavra, o Conselheiro
João mencionou que no seu entendimento o problema da Associação é temporário e de
gestão. Manifestou que considera a Associação importante para as Américas e que sendo o
Brasil o maior financiador sugeriu que seja aproveitado o momento para agir e não deixar
que seja extinta a Associação. Ainda em discussão os eventos Saúde Única, o Conselheiro
Pitombo sugeriu que o Conselho Federal apoie o evento de Saúde Única do Paraná com
realização em Foz do Iguaçu e que em 2020 realize o Congresso com a WVA. No uso da
palavra, o Secretário-Geral mencionou que está aguardando a programação do evento que
será realizado pelo CRMV-PR para que o Conselho Federal avalie. Disse que solicitará à
senhora Laura para acompanhar essas questões juntamente ao CRMV-PR. No uso da
palavra, o Conselheiro Pitombo disse que o Congresso de 2020 não terá como fazer no
Paraná e que no seu entendimento deverá ser realizado em Brasília, São Paulo ou no Rio
de Janeiro em função de deslocamentos. No uso da palavra, o Conselheiro Guilherme
mencionou que tem experiência com grande eventos na área de avicultura e que se o
evento já é para setembro do ano que vem a organização já está com atraso e sugeriu que
seja criada uma comissão para trabalhar o Congresso Mundial de Saúde Única, pois se
trata de um grande evento que tem apelo político e apelo da saúde. No uso da palavra, o
Presidente declarou que será constituído um Grupo de Trabalho que trabalhará com a
Secretaria de Planejamento, senhora Laura e Departamento de Comunicação, senhora
Flávia. Deverá ser feito um estudo e elaborar o projeto com toda estrutura de organização.
Em seguida, disse que conversará com o Presidente do CRMV-PR para tratarem do evento
do Regional. Continuando, o Presidente propôs trazer para o Brasil, em 2022, o Congresso
da Associação Mundial de Veterinária. Prosseguindo, o Presidente mencionou que pode
ser estudada a possibilidade de lançar a candidatura de um membro do Plenário do CFMV
na WVA para 2022 independente de quem estiver como Presidente no Conselho Federal,
pois se trata de um ato institucional. Ato contínuo. Foi submetido aos membros do Plenário
a proposta de que seja realizado no Brasil, em setembro de 2020, o Congresso Mundial de
Saúde Única, com data e local ainda a serem definidos. No uso da palavra, o SecretárioGeral mencionou que a Associação não faz parte das três organizações EcoHealth,
Planetarium Health e One Health que organizam esses Congressos Mundiais de Saúde
Única. E que o evento do Canadá que ele participou foi realizado por esses três organismos
internacionais. E questionou se a proposta é para realizar no Brasil o Congresso Mundial
da Medicina Veterinária ou o Congresso Mundial de Saúde Única. No uso da palavra, o
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Presidente esclareceu que a votação é sobre a realização do Congresso Mundial de Saúde
Única convite recebido pelo professor Nivaldo quando esteve no evento de Barcelona, na
Espanha e que o senhor Zeev, diretor executivo da WVA, reservou a data para o Brasil.
Disse que as Associações mencionadas pelo Secretário-Geral não fizeram contato com o
Conselho Federal. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo procedeu à leitura do
documento da WVA, assinado pelo senhora Christina sobre a realização desse evento
“(...)”. Prosseguindo, o Presidente informou que sendo aprovado o Conselho fará contato
com a Associação Médica Brasileira para que realize o evento juntamente com o CFMV.
Disse que o grupo de trabalho aprovado já deverá se reunir, confirmar se o evento está
realmente reservado para o Brasil e se positivo já se organizar em todas as questões
administrativas, financeiras e jurídicas. No uso da palavra, o Secretário-Geral chamou a
atenção para os custos. No uso da palavra, o Conselheiro Guilherme sugeriu que ao definir
o estado para realizar o evento seja contatado os órgãos oficiais e seja visto como poderão
apoiar e sugeriu Salvador. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo disse que talvez
possa ser em Fortaleza. Na sequência, foi submetido também ao aos membros do Plenário,
a proposta de sediar o Congresso da Associação Mundial de Veterinária em 2022. Em
votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a
realização de um Fórum Mundial de Saúde Única em 2020. Sediar o Congresso da
Associação Mundial de Veterinária em 2022, condicionados às parcerias e à
disponibilidade de recurso financeiro. Constituído Grupo de trabalho e nominado o
Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume, o Tesoureiro, Méd. Wanderson Alves Ferreira e
Conselheiros Federais, Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior, Méd. Vet. Cícero
Araújo Pitombo, Méd. Vet. Irineu Machado Benevides Filho e Méd. Vet. João Alves do
Nascimento Júnior. O grupo será acompanhado pelo Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz
Carlos Barboza Tavares. As propostas deverão ser apresentadas durante a I Câmara
Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, com realização em maio de 2019.
Ato contínuo. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo comentou o problema em efetivar
as inscrições, ressaltando que a falha foi do Banco de Costa Rica e não do Conselho
Federal. 4.1.7.Revista CFMV. Apresentante: Conselheiro Federal e Presidente do
Conselho Editorial e Editor-Chefe da Revista CFMV, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo.
No uso da palavra, o Conselheiro mencionou a reunião e apresentou a ata: “ATA DA
TERCEIRA (III) REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA DO CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-CFMV, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE
ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF. Nos dias vinte três e vinte e quatro de abril de dois
mil e dezenove, nos termos da Portaria CFMV nº 126, de 21 de dezembro de 2018,
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reuniram-se no edifício-sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, sito
no SIA Trecho 06, lotes 130/140, Brasília – DF, os(as) médicos veterinários Cícero Araújo
Pitombo (CRMV-RJ nº 3562), Marcelo Hauaji de Sá Pacheco (CRMV-RJ nº 4034), Ligia
Maria Cantarino da Costa (CRMV-DF nº 0981) e zootecnista Emanoel Elzo Leal de
Barros (CRMV-DF 240/Z), membros do Conselho Editorial da Revista CFMV e a
Subeditora da Revista a jornalista Viviane Marques de Oliveira, matrícula CFMV nº 0617,
para realizarem a Terceira (III) Reunião do Conselho Editorial da Revista CFMV,
convocada pelo Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida,
CRMV-SP nº 1012, mediante o Memorando nº 323/2019, Processo Administrativo nº
1627/2019. A Sessão foi aberta e presidida pelo Presidente e Editor-Chefe, Cícero Araújo
Pitombo (CRMV-RJ nº 3562), com a presença de seu substituto Marcelo Hauaji de Sá
Pacheco (CRMV-RJ nº 4034), Ligia Maria Cantarino da Costa (CRMV-DF nº 0981) e
zootecnista Emanoel Elzo Leal de Barros (CRMV-DF 240/Z), membros do Conselho
Editorial da Revista CFMV e da Subeditora da Revista a jornalista Viviane Marques de
Oliveira, matrícula CFMV nº 0617. I - ABERTURA DOS TRABALHOS. De acordo com a
Portaria CFMV nº 126, de 21 de dezembro de 2018, pouco antes das 9h30, o Presidente
declarou aberta a Terceira (III) Reunião do Conselho Editorial da Revista CFMV. II ORDEM DO DIA. 2.1.ASSUNTOS. 2.1.1. EDIÇÃO Nº 80. O grupo fez a validação final da
pauta da edição 80, a qual ainda se encontra com algumas pendências, como a definição
de regras para a nova carteira digital e o recadastramento e a publicação do código de
ética do zootecnista. Foi sinalizado, pela subeditora, que até o final desta semana (26 de
abril) devemos ter mais definições sobre os temas, para a produção das referidas
reportagens. 2.1.2. DEPOIMENTOS DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS QUE OCUPAM
CARGOS NO LEGISLATIVO E EXECUTIVO. Foi confirmado, ainda, que os depoimentos
dos médicos-veterinários que ocupam cargos no Legislativo e Executivo, em nível federal,
será produzido para a próxima edição, visto que não houve tempo hábil para colher o
material a tempo de ser publicado na edição 80. 2.1.3. ARTIGOS PARA A REVISTA. Foi
definido, ainda, que o artigo sobre Hipertensão Pulmonar será avaliado por um médicoveterinário da área de clínica de pequenos animais, a quem a subeditora deverá
encaminhar o texto para validação final. Assim ficou definido o encaminhamento para a
análise de quatro artigos técnicos de origens diversas. a) TIREOIDE E A IMPORTÂNCIA
DO IODO NA VETERINÁRIA, Victorio Chilelli Neto; >> Será enviado pela subeditora ao
Dr. Evandro Favarato, da Universidade Federal de Viçosa. b) ANÁLISE DA
SUPLEMENTAÇÃO DE BIOTINA NO CRESCIMENTO DO CASCO DE EQUINOS, Ana
Alix (CNEZ) e alunos Emanoel Barros devolverá com suas dúvidas à autora Ana Alix, por
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intermédio da subeditora da revista, que se encarregará de fazer o envio pelo e-mail
“revista@cfmv.gov.br”. c) O CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO
BRASIL, Isabella Fontana enviado no fim de março para a revisora Norma Labarthe, que
sinalizou não ter recebido o material, em contato telefônico feito pela Dra. Ligia.
Aproveitamos, então, para reencaminhar à mesma professora o artigo científico
Viroterapia Oncolítica para Animais de Companhia, anexado ainda, print do questionário
de avaliação e solicitação de parecer por escrito. d) Parasitas no zoo do Rio – enviado no
dia 16 de abril ao Dr. Isaac Albuquerque, da CNAS, que confirmou que realizará a análise
final. e) Hipertensão Pulmonar, matéria técnica, aprovada pelo antigo editor – Foi
definido o encaminhamento ao Dr. Lissandro Gonçalves Conceição, da Universidade
Federal de Viçosa, cadastrado no nosso sistema de publicações como relator para a área
de clínica de pequenos animais. 2.1.4. INDICAÇÃO DE COLUNISTAS. Os conselheiros
ficaram de sugerir, até a próxima reunião, um nome (ou mais) para uma coluna com
temas do universo profissional de médicos-veterinários e zootecnistas, como atendimento
ao cliente, comunicação, postura profissional, gestão etc. A ideia é que seja uma coluna
sem viés técnico, mas de dicas e orientação sobre como lidar com situações do dia a dia,
seja no atendimento numa clínica veterinária ou numa assistência técnica rural. 2.1.5.
ANÁLISE DE TEXTOS. Foram lidos alguns textos previstos para a publicação na edição
80, como a entrevista principal (Dr. Rodrigo Cardoso Rabello), o artigo de Ética e
Legislação e os textos-base para a matéria de capa. Ficou acertado que o editor
conversará sobre os textos para que se acerte a melhor forma de validação e ajustes entre
o que entrará na revista e no portal. 2.1.6. SISTEMA DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS. Na
parte da tarde, sem a presença da Dra. Ligia, em razão de outros compromissos
profissionais, houve a participação do Depto. de Tecnologia da Informação (Detin), para
a apresentação da sugestão de um novo sistema de submissão de artigos para a revista. Os
colaboradores Junior Santana e Talianderson Dias apresentaram o sistema I, Library, que
pode ser formatado de acordo com as necessidades do CFMV, pois tem código-fonte
aberto. Foram apontados pelo grupo os pontos de ajuste necessários para adequação à
confidencialidade, tramitação e itens de menu (itens de cadastro, necessidade de perfil
para relator etc.). Ficou acertado que a TI se apresentará na próxima reunião do
Conselho, agendada para 27 e 28 de maio de 2019. Posteriormente, o Dr. Cícero Pitombo
solicitou à subeditora da revista que reforce com a equipe de Tecnologia da Informação a
necessidade de que o cadastro dos relatores seja restrito, apenas via convite, ou com
alguma barreira de restrição para aprovação antes que os profissionais constem,
efetivamente do cadastro de relatores. 2.1.7. DIA DO ZOOTECNISTA. Na sequência,
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compareceram o assessor técnico Fernando Zacchi e a chefe de gabinete, Erivânia
Camelo, sobre o trâmite de textos técnicos relativos à campanha do Dia do Zootecnista.
Foram acertados alguns ajustes no texto sobre bem-estar animal (Dr. Mateus Paranhos),
solicitados para a jornalista Melissa Silva. Foi concluída a avaliação dos textos dos cases
dos zootecnistas e definida que a revista publicará, a princípio, os seguintes cases: gestão
(Antonio Chaker); Sustentabilidade (Carlos Saviani); Nutrição pet (Gabriel Estivallet);
Ovinocultura (Dayanne Almeida). Se for necessário aumentar o texto, usaremos também o
caso do Promebull, de José Ribamar Marques. 2.1.8. REABERTURA DOS TRABALHOS.
No dia 24 de abril de 2019, reabertos os trabalhos do Conselho Editorial da Revista,
presentes o Dr. Cícero Araújo Pitombo, Marcelo Hauaji de Sá Pacheco, Emanoel Elzo
Leal de Barros e Lígia Cantarino, mais a subeditora da revista, jornalista Viviane
Marques e a colaboradora do Departamento de Comunicação (Decom) Aisla Renata
Fernandes de Amorim. 2.1.9. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS PAGOS. Solicitada a
presença de advogados do Departamento Jurídico (Dejur), esteve presente o Diretor do
Dejur, Armando Rodrigues. Os membros do Conselho Editorial solicitaram informações a
respeito da possibilidade de veiculação de anúncios pagos na Revista do CFMV.
Oportunidade em que Armando registrou que precisaria de maiores subsídios do Conselho
Editorial relacionados à linha editorial que a revista irá adotar. Rodrigues também
informou que para a viabilidade de recebimento de anúncios pagos, seriam necessárias
precauções, tais como: montar um projeto, abrir um chamamento público, analisar se não
há conflito de interesses entre os anunciantes e o CFMV e etc. Após as orientações o
Conselho Editorial considerou melhor não incluir anúncios pagos na Revista do CFMV.
2.1.10. ATUALIZAÇÃO DA LISTAGEM DE DESTINATÁRIOS PARA RECEBIMENTO
DA REVISTA EM FORMATO FÍSICO. Na reunião de junho de 2019, a listagem das
entidades que recebem a Revista do CFMV será atualizada. Solicitar reunião com os
colaboradores do Depad, em especial o Antônio Josimar (Joca), para definir quem irá
receber a Revista do CFMV. Os presentes avaliaram a listagem de envio de exemplares e
feitas as seguintes observações: - O editor avaliará com a diretoria a validade de
prosseguir o envio de exemplares para o exterior (Estados Unidos, Japão, Alemanha e
outros países); - Será solicitado ao Depad que atualize ou padronize os nomes
destinatários, acrescentando ou retirando excessos, a partir das sugestões feitas no
arquivo Excel cedido pelo colaborador Antonio Josimar, a saber: exclusão do envio a
contadores dos CRMVs; complementar a lista de senadores que recebem a publicação
(são 76, ao todo são 81); enviar aos gabinetes dos deputados federais; correção do
endereço do Méd. Vet. José Renato Junqueira Borges etc. 2.1.11. INDICAÇÃO DE
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REVISORES – enviar e-mail informando que o profissional consultor faz parte do banco
de revisores da Revista do CFMV. Na próxima reunião será criado um memorando
padrão. 2.1.12. SUGESTÕES DE CAPAS. Foram analisadas as três capas da Revista do
CFMV,capa_CFMV_ed80_capaF1,capa_CFMV_ed80_capaF2;capa_CFMV_ed80_capaF
3 e o Conselho Editorial da Revista do CFMV, após a análise considerou a melhor a
capa_CFMV_ed80_capaF3, em razão de refletir melhor a profissão de zootecnista. No
entanto, o diagramador da empresa Bonach considerou que a fotografia está em baixa
resolução. O Conselho Editorial da Revista definiu entrar em contato com a Dayanne
Almeida para verificar se ela possui a mesma fotografia, com qualidade melhor. Caso não
seja possível utilizar a capa_CFMV_ed80_capaF3 será necessário buscar outra imagem,
pois as duas outras sugestões de capa foram descartadas pelo Corpo Editorial. 2.1.13.
SOLICITAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REUNIÕES. O Conselho Editorial
da Revista do CFMV solicitou o apoio administrativo durante todo o período das reuniões
para registrar a ata das reuniões e auxiliar nos demais trâmites administrativos referentes
a Revista do CFMV. 2.1.14. MEMORANDO E MEMORANDO CIRCULAR. Elaboração
das minutas dos memorandos para Comissões Nacionais de Educação de Medicina
Veterinária e Zootecnia (Memorandos nº 389/2019 e 390/2019) e Memorando Circular nº
41/2019, para as Comissões e Câmaras Técnicas. 2.1.15. APROVAÇÃO DE ERRATAS. O
Conselho Editorial analisou e aprovou as erratas que serão publicadas na Edição nº 80.
III – ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente e Editor-Chefe, Cícero
Araújo Pitombo (CRMV-RJ nº 3562), desejou a todos(as) um excelente retorno aos seus
lares e declarou por encerrada a Terceira Reunião do Conselho Editorial da Revista
CFMV. E, solicitou que eu, Aisla Renata Fernandes de Amorim, lavrasse a presente ata,
que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Brasília-DF, 25
de abril de 2019. Cícero Araújo Pitombo (CRMV-RJ nº 3562), Marcelo Hauaji de Sá
Pacheco (CRMV-RJ nº 4034), Ligia Maria Cantarino da Costa (CRMV-DF nº 0981),
Emanoel Elzo Leal de Barros (CRMV-DF 240/Z), Viviane Marques de Oliveira, matrícula
CFMV nº 061”. Ao final, ele informou que a próxima reunião será no final de maio e
informou que será enviada uma carta esclarecendo o porquê dos profissionais não estarem
recebendo o exemplar da Revista CFMV. Em discussão. Recomendações do Plenário do
Conselho Federal: Envio da Revista CFMV ao exterior por meio digital; a “palavra do
Presidente” na Revista constar também em língua inglesa; verificar possibilidade de
celebrar parceria com a Academia Brasileira de Letras e de divulgar na Revista casos de
sucesso na Medicina Veterinária objetivando atrair público mais prático e empresarial,
também para estimular o empreendedorismo e ainda, valorizar a classe, não só na linha
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Pet, mas também considerar o profissional de campo, saúde pública, vigilância sanitária e
outros temas relevantes para a classe e para a sociedade. A equipe técnica deve verificar a
possibilidade de utilizar o e-mail e não só o sistema para o envio de artigos ao revisor.
4.1.8.Adidos Internacionais do CFMV. Apresentante: Conselheiro Federal, Méd. Vet.
Cícero Araújo Pitombo. No uso da palavra, o Conselheiro mencionou a aceitação do
CFMV quanto ao conceito de ter representantes (adidos internacionais) do Conselho
Federal. Na sequência, ele procedeu à leitura do seguinte texto: “Escritório do CFMV nos
Estados Unidos. Sabedores da presença cada vez maior de Médicos Veterinários e
Zootecnistas brasileiros, atuando ou querendo vir atuar nos Estados Unidos, nas mais
diversas áreas, e também de empresas brasileiras querendo entrar no mercado
Americano, uma representação do CFMV aqui, seria de grande importância, dando apoio
Institucional em: Validação dos Diplomas junto ao Conselho Americano, mostrando os
procedimentos a serem seguidos; Apoio junto as Universidades, nos processos que
envolverem a participação do nosso Conselho; Mostrar ao nosso profissional, as
necessidades do mercado Americano, dentro de cada área de atuação; Viabilizar estágios
ou intercâmbios entre estudantes, profissionais ou até mesmo entidades de ensino no eixo
Brasil-EUA; Apresentar as oportunidades de negócios às empresas que estão vinculadas
ao nosso Conselho, sejam elas nas áreas de produção ou serviço; Ajudar se possível, nos
processos de importação/exportação, criando um ambiente de business dentro das nossas
atividades; Ser um ponto de referência nos assuntos do agronegócio em geral no processo
de serviços, produção, e comercialização entre o Brasil e EUA, com informações, números
e oportunidades; Dar apoio institucional ao profissional e as empresas brasileiras, que
queiram interagir no mercado Americano; Promover palestras, cursos, ou workshops de
assuntos de interesse desse mercado, tanto aqui quanto no Brasil; Promover maior
integração do CFMV junto às associações de criadores de todas as espécies e raças
brasileiras, que tenham interesse em participação desse mercado; Promover convênios
com Instituições Americanas e Brasileiras, para a preparação desses profissionais para o
mercado Americano, como cursos de inglês e cursos sobre como é efetivamente o mercado
americano para profissionais e empresas. Acredito ser de grande valor para o CFMV
mostrar que estamos preocupados não somente com o mercado interno, mais também em
ampliar a participação dos nossos profissionais em mercados por todo o mundo. Esse
escritório serviria como laboratório, para modelar outros, em diversos países do mundo
que possuam esse sinergismo”. Ao final, ele ressaltou que seria um cargo honorifico e
sugeriu que o tema seja submetida ao departamento jurídico para apreciação. Em
discussão. No uso da palavra, o Presidente esclareceu que ter um adido internacional é
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muito complicado e que no seu entendimento já fazer parte da Associação Mundial da
Medicina Veterinária - WVA e da Associação da Ciência Veterinária das Américas –
PANVET, considera que esses organismos internacionais representam o Conselho
internacionalmente. Destacou que o Conselho Federal não deve se envolver nas questões
internacionais, pois cabe ao Itamaraty e que problemas detectados no exterior o Conselho
deve comunicar à respectiva Embaixada. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu disse que
a ideia é boa e que talvez não seja necessário um adido, mas que seria importante ter
grupos que se preocupem com o que ocorre no exterior. Falou que o Conselho, como um
órgão máximo, poderia se valer de algumas ações internacionais para oferecer aos
profissionais, a exemplo de um intercâmbio, curso gratuito e outros. No uso da palavra, o
Secretário-Geral mencionou que é favorável e sugeriu que o jurídico faça o contato com o
Itamaraty para conhecer as ações atuais do Governo e ai mediante as definições
conhecidas, o Conselho Federal poderia elaborar algum manifesto nesse sentido. No uso da
palavra, o Presidente ressaltou que a fonte do Conselho é o Itamaraty. No uso da palavra, o
Conselheiro Pitombo disse que o Conselho Federal poderia constituir um Comitê para
assuntos internacionais e que atue não só quando for participar em eventos e que a figura
do adido, embora ele considere boa, poderia ser esquecida. No uso da palavra, o Presidente
mencionou que a Dra. Erivânia já foi nomeada como representante do Conselho no
Mercosul e que já teve duas participações, inclusive no Chile. Prosseguindo, o Presidente
mencionou que o pode ser feito é solicitar ao Itamaraty que qualquer missão internacional
do governo brasileiro para desenvolver ações, a exemplo do Ministério da Agricultura, seja
incluído um representante do Conselho Federal e que dessa forma o Conselho se
posicionará além das duas Associações em já se filiou. Na sequência, o Presidente solicitou
que a Dra. Erivânia e Dr. Fernando e o Dr. Montezuma que são médicos veterinários
fiquem atentos à essas missões do governo fora do País para que o Conselho oficialize o
Itamaraty, Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente para que não
esqueçam institucionalmente do Conselho Federal na área da Medicina Veterinária e na
área da Zootecnia. No uso da palavra, o Conselheiro Guilherme sugeriu que nessa
Comitiva que a Ministra da Agricultura vai a vários países, o Conselho já poderia fazer
uma interação com o Ministério e ver a possibilidade de já ter um membro do Conselho
Federal. 4.1.9.Relatório de participação no Seminário Internacional “No Limiar da
Erradicação da Febre Aftosa: tarefas pendentes” e na 46ª Reunião Ordinária da
Comissão Sul-Americana para a Luta Contra a Febre Aftosa – COSALFA (com
realização no período de 29/04 a 03/05/2019 em Cartagena das Indias, Colômbia).
Apresentante: Conselheiro Federal, Méd. Vet. Irineu Machado Benevides Filho. No uso da
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palavra, o Conselheiro mencionou que a Cosalfa são divididos em duas partes, primeiro
acontece o Seminário e após a reunião. Apresentou o relatório: “Ao Dr. Francisco
Cavalcanti Almeida. MD Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Brasília – DF. SEMINÁRIO INTERNACIONAL PRÉ-COSALFA - No limiar da
Erradicação da Febre Aftosa: as tarefas pendentes. 46 REUNIÓN ORDINARIA DA
COMISSÃO SULAMERICANA PARA A LUTA CONTRA A FEBRE AFTOSA. Sr.
Presidente, Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida. Por determinação de V.Sa. e aprovação
da Plenária do CFMV, os abaixo assinados foram designados como representantes do
Conselho Federal de Medicina Veterinária junto aos eventos acima mencionados.
Participaram da delegação brasileira, além dos representantes do CFMV, os presidentes
dos Conselhos Regionais de medicina Veterinária do Paraná, Amapá e Santa Catarina,
representantes dos conselhos de Minas Gerais, Amazonas, Pará, Paraná e Espirito Santo.
A COSALFA é constituída por 26 representantes de 13 países do Continente Americano,
sendo um representante do setor público - o Diretor do Serviço Veterinário Oficial - e um
representante do setor privado - relacionado à mais alta associação profissional que
reúne produtores nacionais gado. Os 13 países do continente americano, membros da
COSALFA são: Argentina; Brasil; Bolívia; Chile; Colômbia; Equador; Guiana; Panamá,
Paraguai; Peru; Suriname, Venezuela e Uruguai. A 46ª COSALFA Ordinária é promovida
pelo Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (PANAFTOSA) da Organização PanAmericana da Saúde / Organização Mundial da Saúde (OPAS / OMS) com o apoio do
Governo da Colômbia através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
(Minagricultura), através do seu Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). Os eventos
ocorreram na cidade de Cartagena das Índias, entre os dias 29 de abril a 03 de maio de
2019, o Seminário internacional Pré-COSALFA e a 46ª Reunião Ordinária da COSALFA
trataram, respectivamente, dos temas pendentes, frutos de resoluções aprovadas na 45ª
Reunião COSALFA, e das estratégias adotadas para mitigar a aparição de novos focos de
Febre Aftosa na sub região Andina e no norte da Colômbia. O Seminário Internacional:
"No Limiar da Erradicação da Febre Aftosa: Depois de 2020", contou com a participação
de 225 profissionais de 19 países das Américas e da Europa. Além disso, foi transmitido
via streaming. No Seminário Internacional, foram realizadas cinco sessões temáticas, que
trataram do Controle da Febre Aftosa na Colômbia, o trabalho dos países livres para a
transição para o livre estado sem vacinação, a contribuição do laboratório para o
diagnóstico da febre aftosa para controle e vigilância, novas ferramentas e abordagens
para enfrentar o risco e a vigilância da febre aftosa e a experiência dos países da Europa
como livres da febre aftosa sem vacinação. INTRODUÇÃO. Conforme o plano de ação

25

ATA DA CCCXXIV 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

2011-2020 do PHEFA – Programa Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa - os
Países da América do Sul firmaram o compromisso de trabalharem em conjunto para
erradicar a febre Aftosa no continente, alcançando o Status de LIVRE SEM VACINAÇÃO
até 2020. A medida que se aproxima o prazo final estabelecido no programa,
principalmente em função dos avanços metodológicos e biotecnológicos do sistema para a
detecção e controle da FA, fica mais fácil observar e detectar as situações de riscos em
nosso continente. Na figura 2 vemos que, quase a totalidade da região encontra-se com o
“Status” de Livre de Febre Aftosa com ou sem vacinação, de sorte que, a quaisquer
desvios da normalidade, salta aos olhos e permite que os possíveis focos demandem uma
ação rápida para mitiga-los. SEMINÁRIO INTERNACIONAL PRÉ-COSALFA. O
Seminário foi subdividido em 5 seções, coerentes com as resoluções aprovadas em 2018
durante a COSALFA 45. SEÇÃO 1 - Surto de Febre Aftosa na Colômbia em 2018. Nesta
seção foram apresentados temas sobre as ações e controle do surto na Colômbia, as
estratégias de restituição ao status de livre de Febre Aftosa com vacinação, detecção e
controle de contrabandos e a participação do setor privado da Colômbia na recuperação
e manutenção do “status” de livre de Febre Aftosa. Em resumo foram detectados em 2018
oito focos de febre aftosa (3 primários e 5 secundários) envolvendo três Departamentos e
4 Municípios e todas as cepas foram homólogas aos casos descritos em 2017. Todas as
ações pontuais e de controle epidemiológico foram prontamente efetuadas. Identifica-se
um problema de implementar ações nas áreas indígenas mas, mesmo assim, foram
sacrificados aproximadamente 250 bovinos. O setor de vigilância em saúde animal
vacinou 96% da população animal e planeja (não apresentou as metas) implementar uma
estratégia sanitária para a fronteira com a Venezuela em conjunto com a Polícia Fiscal,
Ministério da Agricultura, agências oficiais, forças armadas e o setor privado. O setor
privado informou que que em 2016 o governo extinguiu FUNDO NACIONAL DE
EMERGÊNCIA SANITÁRIA, que era alimentado e administrado pelo setor produtivo. Os
recursos eram utilizados para financiar a aquisição de vacinas, pagar vacinadores,
capacitar os servidores do ICA e financiar as ações dos servidores oficiais. SEÇÃO 2 –
Continuidade da orientação técnica para última fase do PHEFA. Nesta seção foram
apresentados temas sobre gestão de riscos e estudos sobre imunidade pós -vacinal como
ferramenta para identificar vulnerabilidades na transmissão da FA. Adicionalmente
apresentou-se estudos sobre avaliação dos componentes do sistema de vigilância do
Uruguai e modelo teórico de avaliação de mobilidade. Nos três primeiros temas foram
apresentados conceitos probabilísticos sobre a influência da vulnerabilidade e das
ameaças sobre a gestão de risco, como componentes importantes na definição de
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estratégias na análise de risco, orientações sobre a circulação viral e vigilância em saúde.
A apresentação sobre modelo teórico de mobilização animal foi, infelizmente,
desconectada da realidade dos processos de erradicação da febre Aftosa e não trouxe
contribuições ao programa no país. SEÇÃO 3 – Contribuição do Laboratório de
diagnóstico, controle e vigilância da Febre Aftosa. Nesta seção foram apresentados temas
sobre a situação dos laboratórios de referência, e sua importância. As novas ferramentas
estratégicas para o diagnóstico da Febre Aftosa e a situação do vírus da Febre Aftosa no
mundo. A Colômbia reconhece a situação de vírus circulante no rebanho colombiano, mas
associa os riscos iminentes a fragilidade da fronteira com a Venezuela. Neste ponto afirma
que as atividades de diagnósticos estão sendo seguidas, serão reforçadas na região e que,
mesmo sem apresentar um cronograma, planeja recuperar o status de livre sem vacinação.
Com relação ao Laboratório de referência do PANAFTOSA foram apresentados
importantes avanços biotecnológicos que aumentam a acurácia das provas diagnósticas e
caracterização do vírus, bem como discutiu-se o panorama do vírus no mundo. SEÇÃO 4 –
Ferramentas e enfoques para enfrentar o risco e melhorar aos processos de vigilância da
Febre Aftosa. Nesta seção foram discutidas ferramentas teóricas, indispensáveis aos
países exportadores, no sentido de incrementar a eficiência da vigilância em saúde, da
confiança e da transparência dos processos. O Centro Panamericano de Febre Aftosa
apresentou o sistema SIVCONT que permite o compartilhamento de informações, via Web,
em tempo real, bem como gera indicadores epidemiológicos que permite e facilita, de
forma dinâmica, o desenvolvimento de novas ferramentas para o enfrentamento de riscos.
SEÇÃO 5 – A experiência da Comunidade Comum Europeia como livre de aftosa sem
vacinação. Nesta seção foi apresentado um relato histórico da evolução dos processos de
controle e epidemiologia da aftosa na Europa, bem como sobre os treinamentos das
equipes de vigilâncias dos Países Membros da CCE. Foi apresentado o modelo de
estratégias utilizadas na mitigação, detecção dos riscos e na prevenção dos pontos críticos
da introdução do vírus na CCE. 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COSALFA. Informes
sobre as resoluções da 45ª COSALFA. Conforme o protocolo e prática nas COSALFAS, a
46ª reunião teve início com os informes das resoluções aprovadas na 45ª reunião. Assim
foram feitos os relatos sobre estas resoluções e constatado que todas aquelas, referentes
ao desenvolvimento biotecnológico, foram cumpridas. Destaca-se: Relatórios sobre a
produção e distribuição de produtos aos Países membros; Desenvolvimento de software
para Elisa já para ser disponibilizado; Incrementos nas novas provas de diagnóstico.
Foram cumpridas as resoluções referentes a cooperação técnica, onde o laboratório de
referência, localizado em Pedro Leopoldo, MG, Brasil, atuou nos focos da Colômbia de
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2017/2018, relatando o cumprimento das seguintes tarefas: Identificação de que o vírus
circulante pertencia a linhagem historicamente presente na Colômbia e região Andina
(sorotipo O e linhagem 6); Caracterização genética das amostras virais; Comprovação de
que a vacina utilizada tem a eficiência esperada; Treinamento das equipes de vários
países no diagnóstico molecular, detecção de anticorpos e programas de simulação de
surtos; Atendimento de todos os pedidos de material biológico feitos pelos Países
membros; Intercambio técnico com a Coreia do sul e o Canadá; Fortalecimento das
alianças estratégicas com diferentes laboratórios e com o Instituto Biológico de são
Paulo; Obteve certificação ISO 17025, adaptando-se as novas normas e processos
exigidos. Os informes foram discutidos e aprovados. Entretanto, restou críticas ao fato da
Colômbia e Venezuela não terem alcançados as metas estabelecidas. Após os informes das
resoluções foi apresentado um relato individualizado da situação sanitária dos países
membros. Destacando as informações sobre notificações de focos de estomatite vesicular
no Equador, Argentina e Paraguai e a perda da condição do status de Livre de Febre
Aftosa com vacinação pela Colômbia. COMUNICAÇÕES DOS DELEGADOS OFICIAIS.
Esta seção foi aberta pelo representante Colombiano que basicamente revisou as
informações já prestadas na COSALFA anterior. Procurando desviar -se de maiores
responsabilidades imputa, a atual situação do País, ao contrabando e comércio ilegal
vindo da Venezuela. De concreto sinalizou a intenção de estabelecer uma zona de
contenção por toda a fronteira com a Venezuela na intenção de garantir que, mesmo com
focos, se outras áreas do País ficarem livres de surtos, possam ser consideradas como
zonas livres de Febre Aftosa. Os delegados questionaram bastante a situação da
Venezuela que não participa do processo. Presente ao evento, o representante da
associação dos produtores da Venezuela assegurou que a iniciativa privada deseja
participar do processo e reconhece a importância do combate à Febre Aftosa. Lamentava
dizer que, infelizmente, a Venezuela sequer possui laboratórios oficiais em condições de
realizarem o diagnóstico da doença. É consenso que sem a participação do governo da
Venezuela nada se pode fazer. Reconhece-se que o problema é muito grave, tendo em vista
o que ocorreu com o convênio assinado, no ano de 2018, com a Venezuela em que o setor
produtivo do Brasil que disponibilizou 21 milhões de doses para os serem adquiridas pelos
produtores e logo na primeira remessa (de 10% desse montante) já foi constatado as
dificuldades, visto que os representantes do PHEFA não tiveram permissão para entrar
com as doses, enviadas pelo Brasil ao governo Venezuelano. Não foi disponibilizado
relatórios de como foram distribuídas as doses dentro do País. Em sequência, ouvimos um
excelente relato, sobre os avanços do programa de combate a Febre Aftosa na América
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Latina, onde ficou demonstrado que no continente americano, notificado, só permanece os
focos colombianos e a ausência de informação sobre a Venezuela (vide Figura 2). No final
deste primeiro dia, de certa forma surpreendendo a grande parte dos participantes, o
Representante do Governo Argentino sugeriu que o programa alterasse a classificação de
dois status - de livre sem vacinação e livre com vacinação - para apenas um - o de livre da
Aftosa - independentemente de ser com vacinação ou não. Não mais surpreendente foi o
fato do representante do setor privado do Brasil aderir imediatamente a proposta do
governo Argentino. Como não poderia deixar de ser, após anos de trabalho e
investimento, esta proposta foi duramente combatida pelo representante Governo
Brasileiro que reafirmou a posição Brasileira de seguir firme nos compromissos
assumidos com o PHEFA. O Diretor de PANAFTOSA-OPAS / OMS, Ottorino Cosivi no
final da Reunião fez uma avaliação positiva deste 46ᵃ Reunião Ordinária da Comissão,
afirmando que "em termos gerais, é um quadro bastante positivo, onde quase todos os
países da América do Sul estão livres com ou sem vacinação Esta é uma conquista muito
importante ". No entanto, ele expressou preocupação com a situação da saúde na
Venezuela e descreveu-a como crítica, uma vez que representa um atraso constante para a
conclusão da erradicação da febre aftosa nas Américas. Na reunião, PANAFTOSA
esclarecidas e assegurou que todos os participantes da COSALFA atualizar o status de
risco regional e dirigiu os seus efeitos prováveis, para a definição de estratégias de saúde
a serem adotadas para enfrentar os desafios à frente, sustentando as realizações e
concluir o processo de erradicação da febre aftosa sem vacinação nas Américas. Foi
enfatizado que em grande parte da região tem condições epidemiológicas e estruturais
para suspender o uso da vacina e iniciar uma transição para o estado sem vacinação,
exceto que não há confiança no trabalho realizado ou há um risco significativo externa
Foram aprovadas resoluções que, em primeiro lugar, reconhecem e parabenizam o
esforço feito pelo Instituto Agrícola Colombiano (ICA) para controlar os surtos ocorridos
em 2017 e 2018 e para a recuperação de sua condição oficial de livre de febre aftosa.
vacinação Além disso, a COSALFA decidiu manter sua colaboração com o programa de
controle da Venezuela e instou os setores privados que compõem a COSALFA a
contribuírem para o Fundo Fiduciário para a compra de vacinas, que será aplicado nos
estados vizinhos da Venezuela à Colômbia com o para mitigar os riscos transfronteiriços.
Da mesma forma, autorizou o desenvolvimento de estudos genéticos com as cepas do
Laboratório de Referência de PANAFTOSA, bem como a execução de missões de
cooperação técnica com os laboratórios nacionais dos países que compõem a região.
Finalmente, a Comissão aprovou a preparação de um novo Plano de Ação para o
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Programa Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa (PHEFA), que será apresentado
na próxima reunião da COSALFA, que será sediada na Argentina. Participantes: Méd.
Vet. Erivania Camelo de Almeida como Assessora Especial da Presidência e Conselheiros
Federais, Méd. Vet. José Arthur de Abreu Martins, Méd. Vet. Irineu Machado Benevides
Filho e Méd. Vet. Nestor Werner”. Tema preocupante e na discussão ficou claro que para o
Brasil ser livre da febre aftosa precisa melhorar a vigilância e que o risco é o Paraguai e a
Colômbia. O Conselheiro Irineu comentou a retirada da vacina no Brasil e disse que em
termos de programação a metodologia está bem feita. Mas que o controle tem que ser forte
e ai o Brasil poderá ser dedicar mais a outras viroses. 4.1.10.Dia do Zootecnista
(EXTRAPAUTA). Apresentante: Diretora do departamento de comunicação, jornalista
Flávia Lobo. No uso da palavra, ela demonstrou as peças publicitárias. Disse que as ações
estão alinhadas com os CRMVs e que eles adaptam para o veículo de comunicação que
utilizam. Demonstrou os posts que serão divulgados. Informou que foram gravados 3
vídeos e que o primeiro já começa a ser divulgado nesta data, 08/05/2019 dando assim,
início à campanha do dia do zootecnista. Foram apresentados três vídeos feitos em
homenagem à Zootecnia: “Uma história sobre Zootecnia e seu papel na sociedade; Uma
história sobre Zootecnia e Ensino e Uma história sobre Zootecnia e Empreendedorismo”.
Em discussão. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu mencionou o receio de transmitir
informações equivocadas e que a segurança alimentar é complexa e que disseminar
declarações a respeito deve ter o cuidado de ficar claro em que o zootecnista está
envolvido. No uso da palavra, o Vice-Presidente disse que acompanhou a construção das
peças e que no seu entendimento a mensagem transmitida foi de informação geral e disse
que o cuidado é importante e que tudo deve estar contemplado conforme a Lei e que no
contexto fique bem claro o papel do zootecnista. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo
disse que se preocupa com a questão do bem-estar animal e que fique bem claro a
atribuição da Zootecnia nesse sentido e é o que a campanha deve refletir sem causar falhas
de interpretação. Solicito que as peças sempre sejam revisadas com critérios técnicos e
como disse o Vice-Presidente na forma da Lei. No uso da palavra, o senhor Fernando disse
que participou da revisão e também dos cases para se chegar a uma redação. Mencionou
que para não gerar dúvidas quanto a atuação do Zootecnia se faz necessário ter diretrizes
da Diretoria. No uso da palavra, a senhora Flávia disse que levará as contribuições e os
alertas paras as próximas campanhas. Prosseguindo, a jornalista disse que conta com
sugestões para a campanha do dia do médico veterinário. Em consenso ficou decidido que
o departamento de comunicação deverá melhorar a redação da mensagem que tratou do
bem-estar animal. Não utilizar as mídias sociais com muita intensidade, ver um meio
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termo, espaçamento. 4.2.ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA CONTÁBILFINANCEIRA. 4.2.1.Processo Administrativo CFMV nº 1190/2019. Procedência:
Secretaria-Geral do CFMV (senhora Laura Gabriela Snitovsky). Assunto: Análise do
Projeto Pet Solidário em Parceria com Entidades do Setor Veterinário. Relator: VicePresidente do CFMV, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares. No uso da palavra, o
Presidente, passou a palavra ao Conselheiro Relator. Com a palavra, o Conselheiro Relator
procedeu à leitura do relatório, que será parte integrante dos autos e concluindo: "(...)"
“CONCLUSÃO: Face ao exposto, ainda com uma severa dúvida por parte deste relator
sobre a efetiva e plena aderência do projeto ao papel institucional e prerrogativas legais
do CFMV, manifesto meu voto contrário à participação deste Conselho Federal no projeto
“Pet Solidário” nos termos em que é apresentado. Este é o voto”. Ato contínuo, o
Presidente declarou aberta a discussão do Parecer do Relator. O assunto foi amplamente
discutido. O Conselheiro Atualpa expôs sua preocupação quanto à questão de
regularização do projeto e sugeriu que não seja o Conselho responsável e se colocou à
disposição para redesenhar o projeto. No uso da palavra, o senhor Fernando disse que é
possível realizar o projeto, mas que o Conselho não poderá ser o protagonista e que o
Regional deverá ser inserido e ter participação ativa. Ressaltou que tem várias formas de
reenquadrar o projeto e se colocou à disposição para ajudar no que for necessário. No uso
da palavra, o Secretário-Geral disse que a proposta precisa ser reconstruída com cuidado e
bem estruturada legalmente para assim, poder contribuir melhor com a sociedade. Em
votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o parecer
e voto do Conselheiro Relator e a criação de um grupo trabalho para elaboração de um
novo projeto, com o apoio do departamento jurídico. 4.2.2.Processo Administrativo
CFMV nº 1382/2019. Procedência: CRMV-MS. Assunto: Primeira Reformulação
Orçamentária de 2019. Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves
Ferreira. DECISÃO: O Processo foi retirado da pauta. 4.2.3.Informações sobre a
Implementação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS/ 2019 do CFMV
(Processo Administrativo CFMV nº 784/2019). Apresentante: Secretário-Geral do CFMV,
Méd. Vet. Helio Blume. No uso da palavra, o Secretário-Geral disse que na Sessão que
aprovou o PCCS foi aventada a falta de algumas informações e que por isso trouxe o tema
novamente, em caráter informativo, para deixar mais transparentes as ações e as
metodologias adotadas. Na sequência, ele procedeu à leitura da Ata da reunião da
Comissão realizada no dia 03/05/2019: ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
SALÁRIOS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, REALIZADA NO
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DIA TRÊS DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. No dia três de maio de
dois mil e dezenove, reuniram-se na sala (A26) do Conselho Federal de Medicina
Veterinária, na cidade de Brasília-DF, os membros da Comissão responsável pela
elaboração e implantação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o Presidente da
Comissão, o Sr. Helio Blume (CRMV-DF nº 1551), os Srs. Almi Ferreira de Sousa (Mat.
CFMV nº 0609), Antônio Luiz Machado Pinheiro Filho (Mat. CFMV nº 0447), Carlos José
Ferreira (Mat. CFMV nº 0327), Edson Hernandes Dourado (Mat. CFMV nº 0605) e
Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco (Mat. CFMV nº 0323) respectivamente. I –
ABERTURA DOS TRABALHOS – Em consonância com o art. 3º, §4º da Portaria CFMV
nº 06/2019, às quatorze horas, havendo quorum, o Presidente da Comissão, Sr. Helio
Blume, declarou abertos os trabalhos. II – DISCUSSÕES - Ato seguinte, a Comissão
destacou a positividade dos trabalhos realizados, visto que 100% do corpo funcional
aderiu ao PCCS 2019. Na sequência, iniciou a análise das contribuições encaminhadas
pelos servidores do CFMV para o aprimoramento do Plano de Cargos, Carreira e
Salários 2019. Após análise, concluiu-se que as aludidas sugestões são pertinentes e
contribuirão significativamente para deixar o PCCS mais sólido. Além disso, as propostas
representam apenas pequenos ajustes no conteúdo descrito (compêndio), não havendo
qualquer alteração na metodologia, percentuais, valores e/ou impactos financeiros
aprovados anteriormente. Esta nova versão do PCCS 2019 será apresentada em Reunião
Plenária, sendo devidamente publicada após aprovação. III–ENCERRAMENTO.
Finalizadas as discussões, o Presidente da Comissão agradeceu e parabenizou a
Comissão Mista Especial pelos serviços prestados, dando por encerrados os trabalhos
desta. CFMV – Presidente da Comissão, Sr. Helio Blume, Almi Ferreira de Sousa,
Antônio Luiz Machado Pinheiro Filho, Carlos José Ferreira, Edson Hernandes Dourado,
Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco”. Ao final, ele mencionou que o Conselho teve um
resultado positivo e que, tecnicamente falando, o plano foi bem estruturado e está à
disposição para quem desejar averiguar. Ele se colocou à disposição para quaisquer
esclarecimento. Em discussão. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo parabenizou a
equipe coordenada pelo Secretário-Geral pelo belo trabalho e pelo cumprimento do prazo
estipulado. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu mencionou que o trabalho realizado é
de fundamental importância para motivação dos colaboradores. Sugeriu que a política e a
metodologia seja divulgada aos CRMVs. No uso da palavra, o Presidente mencionou que
alguns CRMVs já solicitaram. No uso da palavra, o Vice-Presidente disse que no seu
entendimento oportunamente poderão surgir melhores elementos que serão avaliados e que
poderão contribuir para investir melhor na motivação dos colaboradores do Conselho
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Federal. 4.2.4.Boletim Financeiro do CFMV (informações contábeis - financeiras).
Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira. No uso da
palavra, o Tesoureiro apresentou o demonstrativo de saldos do Conselho Federal no Banco
do Brasil S/A e na Caixa Econômica Federal “(...)”. Destacou a recuperação econômica e
que continua otimista com a arrecadação. 4.2.5.Primeira Reformulação Orçamentária
do CRMV-RN (EXTRAPAUTA). Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet.
Wanderson Alves Ferreira. No uso da palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer
Contábil nº 0132/2019 e concluindo: “(...)” “CONCLUSÃO: Considerando a inexistência
de pendências, sugiro a homologação da 1ª Reformulação Orçamentária para 2019 do
CRMV-RN". Prosseguindo, informou que o Regional encaminhou, mediante o ofício
177/2019, todos os documentos necessários determinados pela Resolução CFMV nº
1049/2014, inclusive a justificativa quanto a necessidade dessa primeira Reformulação.
Destacou que os documentos do Regional estão à disposição para quem desejar examinar.
Em seguida, sugeriu a aprovação da primeira Reformulação Orçamentária para o exercício
de 2019 do CRMV-RN. 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-RN.
4.2.6.Primeira Reformulação Orçamentária do CRMV-AL (EXTRAPAUTA).
Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira. No uso da
palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer Contábil nº 0139/2019 e concluindo:
“(...)” “CONCLUSÃO: Considerando a inexistência de pendências, sugiro a homologação
da 1ª Reformulação Orçamentária para 2019 do CRMV-AL". Prosseguindo, informou que
o Regional encaminhou, mediante o ofício 101/2019, todos os documentos necessários
determinados pela Resolução CFMV nº 1049/2014, inclusive a justificativa quanto a
necessidade dessa primeira Reformulação. Destacou que os documentos do Regional estão
à disposição para quem desejar examinar. Em seguida, sugeriu a aprovação da primeira
Reformulação Orçamentária para o exercício de 2019 do CRMV-AL. 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-AL. V – ASSUNTOS GERAIS. No uso da palavra, o Conselheiro
Guilherme cumprimentou a todos(as). Falou sobre a peste suína na China e que existe a
preocupação de entrar no Brasil Ressaltou que o controle de produção da China para suínos
é pior do que para as aves. Evidenciou que a vigilância brasileira deve se estruturar melhor,
pois já está no Vietnam, na Indonésia, no Camboja e na Mongólia. Mencionou que a
situação veio a aumentar a exportação do Brasil da proteína suína. No uso da palavra, o
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Presidente disse que se preocupa com o aspecto sanitário e não com o aspecto de produção,
pois os vírus já está se expandido. Comentou que no Brasil já está com a peste suína
clássica no Ceará e Piauí e que em Alagoas estão fechando fronteiras. Em seguida, ele
destacou que cabe ao Conselho manifestar ao Ministro a preocupação com relação ao
trânsito internacional - aviões e navios, principalmente da região asiática. No uso da
palavra, o Conselheiro Pitombo agradeceu pela acolhida do CRMV-SC. Comunicou que a
próxima reunião do Comitê da Revista CFMV será nos dias 27 e 28 de maio de 2019. Na
sequência, ele sugeriu alavancar a confecção do PIN personalizado do Conselho Federal.
No uso da palavra, o Presidente informou que será verificado o andamento do processo.
Sugeriu que seja solicitada a divulgação do Congresso de Buiatria, com realização no
período de 27/09 a 1º/10/2020, na Espanha, Madri. Ele destacou que é importante
apresentar que os membros do Plenário apresente calendário de eventos com maior
antecedência para que a Diretoria não seja surpreendida com pedidos de apoio ou viagens
internacionais de última hora. No uso da palavra, o Presidente comunicou a presença da
senhora Patrícia, assessora de comunicação do CRMV-SC. Solicitou que ela leve o abraço
e o agradecimento de todos pela recepção e acolhimento. 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 Quarta (CCCXXIV) Sessão Plenária Ordinária do
CFMV. E, solicitou que eu, Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume lavrasse a
presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.
Florianópolis - SC, 08 de maio de 2019. Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de
Almeida______________________,
Méd.
Vet.
Luiz
Carlos
Barboza
Tavares____________________________,
Méd.
Vet.
Helio
Blume_____________________________,
Méd.
Vet.
Wanderson
Alves
Ferreira______________________________,
Méd.
Vet.
Cícero
Araújo
Pitombo______________________, Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior
______________________,
Méd.
Vet.
Francisco
Atualpa
Soares
Júnior
___________________________, Méd. Vet. Antonio Guilherme Machado de
Castro____________________________, e Méd. Vet. Irineu Machado Benevides
Filho______________________.

