
ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA (CCCXXVII) SESSÃO 1 

PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 2 

VETERINÁRIA - CFMV, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, 3 
EM BRASÍLIA - DF............................................................................................................... 4 

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

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

Nos dias oito e nove de agosto de dois mil e dezenove, nos termos do art. 33 da Resolução 7 

CFMV nº 856, de 30 de março de 2007 reuniram-se no edifício-sede do Conselho Federal 8 

de Medicina Veterinária - CFMV, sito no SIA Trecho 06, Lotes 130/140, Brasília – DF, 9 

os(as) Conselheiros(as) Federais, membros do Plenário, para realizarem a Tricentésima 10 

Vigésima Sétima (CCCXXVII) Sessão Plenária Ordinária do CFMV, convocada pelo 11 

Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida mediante o Memorando 12 

Circular nº 00057/2019/CFMV-SG. A Sessão foi presidida pelo Presidente, Méd. Vet. 13 

Francisco Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012. Com a presença do Vice-Presidente, 14 

Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares, CRMV-ES n° 0308, do Secretário-Geral, Méd. 15 

Vet. Helio Blume, CRMV-DF nº 1551, do Tesoureiro, Méd. Vet. Wanderson Alves 16 

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

Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº 3562, Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior, 18 

CRMV-PE nº 1571, Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior, CRMV-CE nº 1780 e 19 

Zoot. Wendell José de Lima Melo, CRMV-PB nº 0252/Z e Méd. Presentes também os(as) 20 

Conselheiros(as) Federais Suplentes, Méd. Vet. Irineu Machado Benevides Filho, CRMV-21 

RJ nº 1757 e Zoot. Paula Gomes Rodrigues, CRMV-SE nº 0047/Z efetivados em virtude da 22 

ausência justificada da Conselheira Federal Efetiva, Méd. Vet. Therezinha Bernardes 23 

Porto, CRMV-MG nº 2902 e do Conselheiro Federal Efetivo, Méd. Vet. José Arthur de 24 

Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667. I - ABERTURA DOS TRABALHOS. De acordo 25 

com o art. 36 da Resolução CFMV nº 856/2007 às 14h do dia 08 de agosto de 2019, 26 

havendo quorum, o Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida 27 

declarou aberta a CCCXXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV, fazendo as saudações 28 

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

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

mais certa e coerente possível. Ato seguinte. No uso da palavra, o Presidente registrou a 31 

presença da Chefe de Gabinete da Presidência do CFMV, Méd. Vet. Erivânia Camelo de 32 

Almeida, da jornalista Flávia Lôbo, Diretora do Departamento de Comunicação do CFMV 33 

(substituída na manhã do segundo dia pela jornalista Melissa Freitas Silva lotada no 34 

Departamento de Comunicação), do advogado Armando Rodrigues Alves, Diretor do 35 

Departamento Jurídico do CFMV e da senhora Nara Sâmara de Oliveira Batista, Secretária 36 

da Presidência do CFMV. Na sequência, ele justificou o atraso do Vice-Presidente, Méd. 37 

Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares. II-DISCUSSÃO DA ATA DA TRICENTÉSIMA 38 

VIGÉSIMA SEXTA (CCCXXVI) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 39 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV. No uso da 40 



 

 

  

 

 

 

  
 

ATA DA CCCXXVII SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 

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

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

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

  

2 

 

palavra, o Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume cumprimentou a todos(as) e 1 

declarou que a Ata da Tricentésima Vigésima Sexta Sessão Plenária Ordinária do CFMV 2 

foi enviada para leitura, com devida antecedência, a todos(as) para considerações, 3 

mediante o Memorando Circular nº 00058/2019/CFMV-SG. Prosseguiu, informando que 4 

as considerações recebidas foram contempladas, nada de substancial e que não houve, com 5 

essas correções, interferência nas deliberações ocorridas. Colocada em discussão, não 6 

houve quem quisesse discutir ou retificar a Ata. Foi submetida à votação. DECISÃO: O 7 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Ata da CCCXXVI Sessão 8 

Plenária Ordinária do CFMV. III-COMUNICAÇÕES EM GERAL.3.1.Da Presidência. 9 

No uso da palavra, o Presidente cumprimentou a todos(as) e comunicou sobre suas 10 

atividades no Conselho Federal no período de 11/07 à 07/08/2019, iniciando pelas reuniões 11 

e audiências: “No dia 11/7/19, participou de reunião com Presidente do CRMV-RN, Méd. 12 

Vet. Wirton Peixoto e seu Assessor Jurídico Dr. Igor, que tratar do pedido relativo a ajuda 13 

que se pretende fornecer ao Regional para aquisição de uma nova Sede, com a venda das 14 

outras Sedes existentes. Nessa mesma data, participou de audiência com Deputado Mauro 15 

Nassif Rasul, Relator do projeto de lei nº 7050/2017, que trata da não cobrança de 16 

anuidades dos Conselhos de fiscalização. Informou que a audiência foi marcada pelo 17 

Presidente do CRMV-RO Méd. Vet. Júlio Peres. Comentou que a reunião foi bastante 18 

tranquila, mas que ficou preocupado com a visão do Deputado, pois ele disse que o atual 19 

Governo é populista e solicitou um posicionamento do Conselhão, que reúne todos os 20 

Conselho de Classe. Disse que passou essa missão para o Dr. Montezuma cobrar 21 

posicionamento do Conselhão e que leve ao conhecimento do Deputado Mauro. No dia dia 22 

12/7/19, participou de reunião com a nova Diretoria do CRMV-RO, Presidente: Méd. Vet. 23 

Julio Cesar Rocha Peres, Vice-Presidente: Méd. Vet. Licério Corrêa Soares Magalhães 24 

Secretária-Geral: Méd. Vet. Clariana Lins Lacerda e a Tesoureira: Zoot. Lays Fernanda 25 

Pinheiro. Informou que todos tiveram a oportunidade de conhecer o CFMV. Nessa mesma 26 

data, reuniu-se com o Dr. Geraldo Marcos de Moraes, atual Diretor do Departamento de 27 

Saúde Animal e Insumos Pecuários do Ministério da Agricultura, tratou de assuntos gerais 28 

do MAPA e da importância do Conselho no Ministério. Destacou que dentre os assuntos 29 

foi abordada a retirada da vacina de febre aftosa do Estado de Rondônia. No dia 16/7/19, 30 

participou de uma audiência conjunta com o Deputado Estadual Rodrigo Lorenzoni e com 31 

o Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Disse que estava acompanhado do 32 

Secretário do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. Trataram: a) Homologação da 33 

Recomendação nº 61, de 13 de Dezembro de 2018; (anexo) Ministério da Saúde; solicitou 34 

inclusão de clínicas, hospitais, consultórios e ambulatórios como unidade de saúde; b) A 35 
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Obrigatoriedade do Médico Veterinário no NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Família 1 

não como optativa e sim na composição. Ele solicitou Revisão da Portaria que trata desse 2 

tema; c) Atuação na proibição de criação de cursos de Medicina Veterinária em EAD. 3 

Destacou que foi um bom contato e que o Ministro é contra o ensino à distância e que 4 

ficou de estudar as solicitações. Nessa mesma data, participou de audiência conjunta com 5 

o Deputado Estadual Rodrigo Lorenzoni e Ministro da Educação Abraham Weintraub. 6 

Disse que estava acompanhado do Secretário do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. 7 

Trataram: a) Homologação das Diretrizes Curriculares da Medicina Veterinária já 8 

aprovada pelo CNE em 23/01/2019. Publicado no DOU Nº 147, quinta-feira, 1 de agosto 9 

de 2019. Disse que o Ministro é bem objetivo e decidido e que ele de imediato chamou as 10 

partes interessadas na tramitação do processo e designou um Diretor para dar 11 

atendimento ao CFMV e as Diretrizes foram homologadas; b) Alteração do Decreto nº 12 

9.235, de 15 de dezembro de 2017, que “dispõe sobre o exercício das funções de 13 

regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 14 

superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino”. Solicitou que 15 

seja incluído no Decreto a Medicina Veterinária e os 14 cursos da área de saúde. Disse 16 

que entregou a ele a proposta de alteração; Atuação na proibição de criação de cursos de 17 

Medicina Veterinária em EAD. Informou que o Ministro já se posicionou contrário de 18 

imediato. Destacou que as duas reuniões foram muito importantes. No dia 17/7/19, 19 

participou de uma reunião com a Presidente da Confederação de Defesa dos Animais no 20 

Brasil Carolina Mourão. Disse que estava acompanhado do Secretário do CFMV, Méd. 21 

Vet. Helio Blume e do Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira. 22 

Trataram de direito dos animais. Declarou que foi uma conversa bastante clara e acredita 23 

que ela até já esteja pensando de forma diferente. Informou que ela mencionou o 24 

abandono de animais e que solicitou a ela que apresentasse o projeto dela ao Conselho 25 

Federal, pois poderiam estudar a possibilidade de realizar um trabalho junto. 26 

Continuando, o Presidente destacou que caso ela apresente a proposta, o CFMV tem 27 

interesse em custear o projeto e que no seu entendimento seria uma medida socialmente 28 

positiva para o Sistema, pois estaria atuando em conjunto com a Confederação de Defesa 29 

dos Animais. Esclareceu que o projeto será discutido internamente e se debatido em 30 

Sessão Plenária. Ato contínuo, ele comentou os Eventos/Congressos/Plenárias em 31 

CRMVs: No dia 24/7/19, participou de uma sessão plenária Ordinária do CRMV-PE e 32 

que achou bem objetiva e rápida. E, participou do evento comemorativo do 50 Anos, que 33 

entregou algumas placas aos ex-presidentes e que a Dra. Erivânia, ex-Presidente do 34 

Regional foi homenageada. No dia 26/7/19, participou da solenidade de posse social do 35 
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CRMV-SE. Disse que foi uma solenidade simples e tranquila”. Ao final, ele se colocou à 1 

disposição para quaisquer questionamentos. 3.2.Da Vice-Presidência. Não ocorreu. 2 

3.3.Da Secretaria-Geral. No uso da palavra, o Secretário-Geral cumprimentou a todos(as) 3 

e comunicou suas atividades desenvolvidas desde à última Sessão Plenária Ordinária: “Nos 4 

dias 11 e 12/07/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretaria-Geral 5 

e participou da XCI Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional, bem 6 

como da X Sessão Plenária Extraordinária do CFMV. No dia 15/07/2019, por designação 7 

do Presidente participou de reunião do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados 8 

ligado ao Presidente da Câmara Rodrigo Maia, destinado a acompanhar e avaliar o 9 

sistema universitário brasileiro realizado na Câmara dos Deputados. Disse que o material 10 

foi submetido à Comissão de Educação do CFMV que fez algumas sugestões e que foram 11 

encaminhadas à Presidência desse grupo. Informou que se alguém tiver interesse ele 12 

poderá estar encaminhando essas propostas que estão sendo trabalhadas e compiladas 13 

para entrega ao Deputado Rodrigo Maia. No dia 16/07/2019, esteve no CFMV para 14 

desempenhar atividades da Secretaria-Geral. Em conjunto com o Presidente participou de 15 

uma audiência com o Ministro da Educação Abraham Weintraub no Ministério da 16 

Educação. Destacou que o Ministro foi bastante proativo. Nessa mesma data, também em 17 

conjunto com o Presidente participou de uma audiência com o Ministro Luiz Henrique 18 

Mandetta no Ministério da Saúde. Ele destacou o crescimento da Medicina Veterinária e 19 

disse que pela estima e consideração que o Ministro tem à Veterinária solicitou dois 20 

médicos veterinários à Fiocruz para virem à Brasília e trabalharem na Assessoria dele. 21 

Informou que o Ministro tem grande interesse em ajudar e que tem a ideia de traçar plano 22 

epidemiológico e de conseguir com que a educação básica de saúde seja efetiva. No dia 23 

17/07/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretaria-Geral. Em 24 

conjunto com o Presidente e o Tesoureiro reuniu-se com a jornalista Carolina Mourão. 25 

Comentou que a jornalista depois dessa reunião não esteve mais mencionando 26 

pejorativamente o Conselho Federal, embora ainda faz referência, por questões pessoais, 27 

ao CRMV-DF. No dia 18/07/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da 28 

Secretaria-Geral. No dia 19/07/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da 29 

Secretaria-Geral. Participou de reunião com o Diretor Marco Aurélio de Oliveira da 30 

Diretoria de Regulação da Educação Superior no Ministério da Educação para que fosse 31 

defendida as Diretrizes Curriculares. Fez uma Visita a um prédio do Ministério do 32 

Desenvolvimento Social – MDS, visto com a possibilidade de locação para uma nova Sede 33 

para o CFMV. No dia 22/07/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da 34 

Secretaria-Geral. Reuniu-se com a imobiliária Ika para tratar de um espaço bem 35 
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localizado na área central de Brasília, visando a aquisição para uma nova Sede. Realizou 1 

nova visita ao prédio do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, bem localizado, 2 

mas com estrutura a ser ajustada o que não evoluiu positivamente. No dia 24/07/2019, 3 

esteve no CFMV para desempenhar atividades da Secretaria-Geral. Participou de reunião 4 

no MEC para tratar das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de graduação em 5 

Medicina Veterinária. Informou que solicitou uma audiência com o Secretário da 6 

Secretaria e Educação Superior do MEC Arnaldo, mas ele estava em audiência com o 7 

Ministro, porém, ele informou que tinha conhecimento do que se tratava e que tomaria 8 

providências e que no dia 31/07 o Ministro assinou as Diretrizes. Reuniu-se com a 9 

empresa Trovale para conhecer um projeto de interesse dos Conselhos. Disse que ele 10 

trabalham já com alguns Conselhos no sentido de justificar ações, planejamento e que o 11 

aspecto da fiscalização seja efetiva. Esclareceu que a empresa tem um banco de dados e 12 

que só falta ela receber o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Disse que assim, 13 

a empresa consegue de forma imediata localizar profissional e verificar se está ativo e 14 

quanto a questão das atividades profissionais. Disse que está em tratativa com a empresa, 15 

pois expuseram o que pretendem realizar, mas que não foi apresentado o plano financeiro 16 

e que o Conselho Federal está no aguardo. No dia 25/07/2019, esteve no CFMV para 17 

desempenhar atividades da Secretaria-Geral e participou de reunião interna para tratar 18 

da avaliação dos colaboradores. Nos dias 26 e 29/07/2019, esteve no CFMV para 19 

desempenhar atividades da Secretaria-Geral. No dia 30/07/2019, esteve no CFMV para 20 

desempenhar atividades da Secretaria-Geral e participou de mais uma reunião interna 21 

para tratar da plataforma de avaliação dos colaboradores do CFMV. No dia 1º/08/2019, 22 

esteve no CFMV para participar da CCXXV Reunião da Diretoria Executiva e 23 

desempenhou atribuições da Secretaria-Geral. Disse que durante a reunião foi 24 

apresentada a proposta de avaliação dos colaboradores e que se concretizada será 25 

divulgada. No dia 02/08/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da 26 

Secretaria-Geral. No dia 07/08/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da 27 

Secretaria-Geral”. Ao final, ele destacou que em termos de progresso, uma pesquisa do 28 

clima organizacional estará em curso para que os colabores possam avaliar e se 29 

manifestarem a fim de subsidiar a proposta de avaliação e outras questões que tenham 30 

haver com o setor de gestão da Casa e se colocou à disposição para qualquer 31 

esclarecimento. 3.4.Da Tesouraria. No uso da palavra, o Tesoureiro cumprimentou a 32 

todos(as) e comunicou suas atividades desenvolvidas desde a última Sessão Plenária 33 

Ordinária: “Nos dias 11 e 12/07/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da 34 

Tesouraria e participou da XCI Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético 35 
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Profissional, bem como da X Sessão Plenária Extraordinária do CFMV. Nos dias 17 e 1 

18/07/2019, esteve no CFMV para desempenhar atividades da Tesouraria. Juntamente 2 

com o Presidente e o Secretário-Geral reuniu-se com a jornalista Carolina Mourão. Disse 3 

que a Jornalista é bastante ativa e que ficou de apresentar uma sugestão para atuarem 4 

juntos à nível Brasil. Ainda nessa mesma data, reuniu-se também com corretor de imóveis 5 

para conhecer novas propostas de locais para Sede do CFMV e também reuniu-se com o 6 

Banco do Brasil. Comentou sobre o imóvel que visitou para locação no Setor de Indústria 7 

Gráficas, porém, o Presidente sugeriu que desse um tempo com essa procura 8 

considerando a PEC 108 e outras ações do Governo com realização aos Conselhos de 9 

classe, mas que pelos problemas estruturais o CFMV não poderá permanecer por muito 10 

tempo no prédio em que está. Na sequência, ele disse que Nos dias 24 e 25/07/2019, esteve 11 

no CFMV para desempenhar atribuições da Tesouraria do CFMV. Nos dias 31/07 e 12 

1º/08/2019, esteve no CFMV para desempenhar atribuições da Tesouraria do CFMV e 13 

participou da CCXXV Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do CFMV. Ele 14 

mencionou a reunião com o Banco do Brasil e que apresentaram uma proposta ao 15 

Conselho sobre promover uma taxa única de cobrança a nível Brasil. Disse que seria dois 16 

reais e vinte centavos a cobrança por boleto, o registro dessa cobrança seria cinquenta 17 

centos e que seria vinte centavos para a cobrança que não foi realizada. Destacou que foi 18 

feita uma consulta ao CRMV-SP que informou que eles estão pagando hoje ao Banco o 19 

valor de dois reais e trinta centavos. Comentou o Programa de licitação que o Banco tem 20 

e disse que será apresentado durante a reunião com os CRMVs nos dias 13 e 14 de agosto 21 

próximo. Esclareceu que para o CFMV não é interessante, pois o pessoal que trabalha 22 

com licitação manifestou sua preferência pelo sistema compras.net que já é utilizado pelo 23 

Conselho há bastante tempo. No dia 05/08/2019, esteve no CFMV para desempenhar 24 

atribuições da Tesouraria do CFMV e reuniu-se com o Presidente e o Vice-Presidente 25 

para uma reunião administrativa. No dia 06/08/2019, esteve no CFMV para desempenhar 26 

atribuições da Tesouraria do CFMV e participou da XCII Sessão Especial de Julgamento 27 

de Processo Ético-Profissional. No dia 07 e na manhã do dia 08/08/2019, esteve no CFMV 28 

para participar da LXV Sessão da Segunda Turma Recursal”. Ao final do dia 07/08/2019 29 

participou da XI Sessão Plenária Extraordinária. Ao final, ele se colocou à disposição caso 30 

precisarem de mais alguma informação. 3.5.Da Assessoria Especial da Presidência. Não 31 

ocorreu. 3.6.Da Chefia de Gabinete do CFMV. No uso da palavra, a Dra. Erivânia 32 

cumprimentou a todos(as) e informou que está sendo organizado o Encontro com os 33 

Presidentes dos CRMVs que será realizado em Brasília-DF, nos dias 13 e 14/08/2019. 34 

3.7.Dos(as) Conselheiros(as). Com a palavra, o Conselheiro Pitombo comunicou que nos 35 
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dias 22 a 25/07/2019 reuniu-se com o Comitê da Revista e com a CTC/CFMV. Nos dias 05 1 

e 06/08/19, participou de nova reunião da CTC/CFMV e participou também da Sessão de 2 

julgamento de processo ético-profissional. No dia 07/08/19 participou da Sessão de 3 

Turmas e da Sessão Plenária Extraordinária. Com a palavra, o Conselheiro Irineu 4 

comunicou que por ordem do Presidente do CFMV participou de um Grupo de trabalho 5 

junto com o Dr. Valentino e Dr. Ismar e que foi organizada a Resolução que normatiza a 6 

responsabilidade técnica e introduz o manual único. Esclareceu que conforme foi 7 

explanado na última Sessão em que esteve presente a Comissão fez uma mudança no texto 8 

em função da publicação do manual do CRMV-SP. Informou que essa mudança foi feita a 9 

pedido do Presidente do Conselho Federal e que passou por uma revisão jurídica e também 10 

pela assessoria técnica especial. Declarou que a proposta foi enviada aos CRMVs com 11 

prazo de sessenta (60) dias para se manifestarem. Prosseguindo, disse na última reunião da 12 

CONRET já foi feita uma proposta com subdivisão de temas e que a assessoria especial 13 

havia sugerido vinte (20) divisões, mas que a Comissão optou por apenas sete (07) 14 

divisões. Informou que estará em breve encaminhando o sumário à Diretoria do Conselho 15 

Federal. No uso da palavra, o Conselheiro João Alves mencionou a participação do CFMV 16 

na XVI Conferência Nacional de Saúde. Disse que o Conselho foi representado por doze 17 

profissionais, inclusive a Dra. Adolorata. Destacou que as camisetas aparentemente 18 

simples chamaram a atenção e comentou as duas moções, uma pelas Unidades de 19 

Vigilância de Zoonoses e outra pela Saúde Única, assinadas e parabenizou o Conselho pela 20 

iniciativa. No uso da palavra, o Presidente agradeceu e mencionou que a adesão às moções 21 

foi espetacular, uma 97,05 por cento e a outra 85,05 por cento num conjunto de cinco mil 22 

pessoas presentes. Ele estendeu os parabéns a todos que contribuíram para o alcance desse 23 

resultado positivo. Com a palavra, o Conselheiro Wendell cumprimentou a todos e 24 

comunicou que no dia 24/07/19 esteve Manaus participando da Semana de Zootecnia do 25 

CRMV-AM, onde foi ministrado um mini curso sobre responsabilidade técnica e proferiu 26 

uma palestra sobre Cooperativismo para os zootecnistas. Disse que foi muito proveitosa e 27 

que lá é uma grande fronteira agrícola para ocupação das duas profissões. Comentou no 28 

Estado ainda tem muita área para ser desenvolvida. Prosseguiu informando que no dia 29 

02/08/19 participou de uma mesa redonda na comemoração dos 50 Anos no CRMV-PB e 30 

que o tema foi produção animal e o zootecnista. Comentou que durante a solenidade 31 

ocorreu a entrega e reinauguração da Sede, inauguração da galeria dos ex-Presidentes e a 32 

inauguração do auditório. Destacou que o Presidente Domingos foi bastante referenciado 33 

pelo trabalho que fez no Regional durante sua três gestões. Na sequência, ele disse que no 34 

dia 07/08/19 durante a Sessão de Turmas ficou surpreso com a informação transmitida pelo 35 
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advogado Montesquieu sobre a consulta pública sobre as profissões regulamentadas no 1 

Governo Federal e que a Consulta está aberta e não foi citada a profissão de zootecnista. 2 

Ele solicitou que o CFMV entre na defesa da Zootecnia para que seja inserida essa 3 

profissão nesse Decreto, intitulado como Decretão. Continuando, ele parabenizou a 4 

Conselheira Paula que está na Sessão como Conselheira Titular. No uso da palavra, o 5 

Presidente disse que com relação ao Decretão está sendo verificado e que a sua 6 

preocupação é que a Zootecnia não se preocupou em regulamentar a Lei. Informou que em 7 

relação à Medicina Veterinária, estão se baseando pelo Decreto nº 64.704/1969 que 8 

regulamentou a Lei 5.517/1968. Ressaltou que a situação está sendo analisada pelo jurídico 9 

a questão e que foi uma falha muito grande da Zootecnia em não ter se preocupado com 10 

um fato tão importante. No uso da palavra, o Conselheiro Wendell mencionou que focaram 11 

nas ações em tentas melhor a Lei 5.550/1968, principalmente a questão da alínea “c” do 12 

artigo 2º e que de fato esqueceram dessa questão. IV–ORDEM DO DIA. 4.1.ASSUNTOS 13 

E PROCESSOS DE NATUREZA TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA - Relatoria 14 
em 08/08/2019: 4.1.1.Processo Administrativo CFMV nº 1670/2019. Procedência: 15 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA. Assunto: Solicita alteração da 16 

Resolução CFMV nº 1.236/2018. Relator: Conselheiro Federal, Zoot. Wendell José de 17 

Lima Melo. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Relator que 18 

procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" 19 

“CONCLUSÃO: Dessa forma, tenho a certeza que estaremos melhorando a redação e 20 

deixando o texto mais claro e abrangente, e, sobretudo, atendendo aos anseios dos 21 

profissionais médicos-veterinários e zootecnistas, bem como dos produtores rurais, 22 

representados nacionalmente pela Confederação Nacional da Agricultura-CNA. Na 23 

prática o conteúdo muda muito pouco, mas amplia a segurança de profissionais e 24 

produtores em suas atividades cotidianas com o uso de animais.  Dessarte, apresento a 25 

seguinte minuta de resolução: RESOLUÇÃO Nº XXXX, DE XXX DE XXX DE 2019. Altera 26 

o § 2º do Artigo 5º da Resolução CFMV Nº 1236, de 26 de outubro de 2018. O 27 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para a consecução das 28 

suas finalidades descritas no artigo 8º da Lei n° 5.517/68, e no uso da atribuição que lhe 29 

foi conferida pela alínea “f” do art. 16 da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,  30 

Considerando o disposto no inciso II do artigo 3º do Regimento Interno do CFMV, 31 

baixado pela Resolução/CFMV n° 856, de 30 de março de 2007, e a deliberação tomada 32 

durante a CCCXXVII Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de Medicina 33 

Veterinária, realizada nos dias 08 e 09 de agosto de 2019, em Brasília – DF,  RESOLVE:  34 

Art. 1º Alterar o § 2º do Artigo 5º da Resolução CFMV Nº 1236, de 26 de outubro de 2018, 35 
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que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º § 2º Técnicas e procedimentos 1 

necessários ao manejo, comumente adotados em sistemas produtivos, assim como técnicas 2 

e procedimentos adotados em práticas esportivas e de experimentação (ensino e pesquisa), 3 

desde que observadas as prescrições legais atinentes ao bem-estar animal, serão toleradas 4 

enquanto esses forem legalmente permitidos.” Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 5 

data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. À luz do exposto, 6 

CONHEÇO DA SOLICITAÇÃO dirigida ao CFMV para, no mérito, me manifestar 7 

favorável à proposta de alteração do § 2º do art. 5º da Resolução CFMV nº 1.236, de 26 8 

de outubro de 2018, com a redação apresentada pela Assessoria Especial da Presidência 9 

deste CFMV. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a discussão do 10 

Parecer do Relator. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Conselheiro Relator. Em 11 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o parecer 12 

e voto do Conselheiro Relator. 4.1.2.Processo Administrativo CFMV nº 5834/2018. 13 

Procedência: Méd. Vet. Cláudia Maria Costa de Almeida (CRMV-RN nº 3090). Assunto: 14 

Homologação de Registro de RT para Voluntário junto à UENF – Documentação 15 

preenchida/cadastro online – Opção Sem Remuneração. Relator: Conselheiro Federal, Méd. 16 

Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao 17 

Conselheiro Relator que procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e 18 

concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Ao teor do exposto, CONHEÇO DA CONSULTA 19 

apresentada ao CFMV para, ao fim, concluir que a natureza voluntária e gratuita do 20 

serviço (nos termos da Lei nº 13.297/2016) não é causa suficiente a impedir a 21 

homologação de ART, devendo tal diretriz ser seguida pelo Regional para, ao fim, decidir 22 

quanto ao pedido apresentado pela Médica-Veterinária Cláudia Maria Costa de Almeida. 23 

Assim, a Consulente deve ser cientificada desta decisão, a qual também deve ser remetida 24 

ao CRMV-RJ para instrução do processo que pretende a homologação da ART. 25 

Finalmente, sugiro a alteração da Res. 683, de 2001, e das demais relacionadas à 26 

responsabilidade técnica para que fique normatizado em definitivo a situação discutida 27 

nos presentes autos. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a discussão 28 

do Parecer do Relator. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu sugeriu, caso o Plenário 29 

entenda como positivo, que no processo da assinatura de responsabilidade técnica, no 30 

modelo eletrônico, precisa ser incluído um campo para essa questão. Em seguida, ele 31 

sugeriu que o Grupo de trabalho, criado pelo Presidente do CFMV para estudar a 32 

Resolução sobre RT, seja prontamente avisado que é para incluir na minuta da nova 33 

Resolução, que virá para deliberação do Plenário em breve, essa questão do RT voluntário. 34 

No uso da palavra, o Secretário-Geral mencionou a importância da atualização em função 35 
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de que ocorrerão outras situações como essa e o Sistema deverá estar preparado com 1 

normativos bem claros. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, 2 

por unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Relator, que acatou as sugestões para 3 

acrescentar em seu parecer. 4.1.3.Processo Administrativo CFMV nº 4885/2016. 4 

Procedência: CRMV-MT. Assunto: Recurso interposto pela Recorrente: Soubhia & Cia 5 

Ltda. Relator: Conselheiro Federal, Méd. Vet. José Arthur de Abreu Martins. Revisor: 6 

Conselheiro Federal, Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior. No uso da palavra, o 7 

Presidente passou a palavra ao Conselheiro Revisor que procedeu à leitura do relatório, que 8 

é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Diante do exposto, 9 

CONHEÇO DO RECURSO apresentado ao CFMV para, no mérito, DAR-LHE 10 

PROVIMENTO, REFORMANDO a decisão do Regional a quo e o Acórdão n° 12/2018, do 11 

Plenário deste CFMV, ou seja, pelo cancelamento do registro de pessoa jurídica e da 12 

anotação de responsável técnico, bem como pela ausência de base legal para a 13 

constituição e cobrança dos débitos pendentes a partir de 2016, em conformidade com a 14 

atividade básica verdadeiramente desempenhada pela Recorrente e em estrita obediência 15 

à decisão judicial proferida no bojo do MS 14162-50.2010.4.01.3600-MT, impetrado pela 16 

ANDAV e já passada em julgado. É como voto”. Ato contínuo, o Presidente declarou 17 

aberta a discussão do Parecer do Revisor. Os questionamentos foram esclarecidos pelo 18 

Conselheiro Revisor. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, 19 

por unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Revisor. 4.1.4.Revista CFMV. 20 

Apresentante: Conselheiro Federal e Presidente do Conselho Editorial e Editor-Chefe da 21 

Revista CFMV, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo. No uso da palavra, o Dr. Pitombo em 22 

caráter informativo, relatou ações realizadas durante a reunião realizada nos dias 24 e 23 

25/07/19. Comentou a ausência do Dr. Marcelo Hauaji de Sá Pacheco e da Dra. Ligia 24 

Maria Cantarino da Costa na reunião, mas que não houve problema, pois os assuntos 25 

discutidos foram alinhados com eles pelo whatsap. Prosseguindo disse que a próxima 26 

edição que será de nº 81 vai divulgar as comemorações do mês da medicina veterinária 27 

assim como foi feita na edição anterior que divulgou os da Zootecnia. Destacou que serão 28 

sete profissionais que estarão falando de sua área de atuação e que estão mudando um 29 

pouco o modelo tradicional da Revista. Informou que estão buscando pessoas mais jovens 30 

e que estão inseridas no mercado de trabalho até como uma forma de incentivo e mostrar 31 

que podem ser bem sucedidos na profissão mesmo com o desafio de hoje que é o excesso 32 

de profissionais e mercado de trabalho restrito. Informou que a adesão do Regional 33 

aumentou bem na chamada matéria CRMV em pauta e que eles estão compreendendo que 34 

é um veículo de comunicação também para eles. Em seguida, mencionou que a professora 35 
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Mitika é que fará a matéria para constar da coluna sobre ética e legislação. Disse que será 1 

uma forma de homenageá-la pois é uma profissional bem sucedida. Continuando, 2 

mencionou que a respeito das cartas para envio aos profissionais falando da Revista on-3 

line, do recadastramento e da nova carteira profissional a questão ainda está sendo 4 

resolvida com o Gabinete. Na sequência, disse que foi solicitado às Comissões de 5 

Educação da Medicina Veterinária e da Zootecnia dos Regionais que indicassem revisores 6 

e que os CRMV-AL, CRMV-ES, CRMV-MS, CRMV-RO, CRMV-RN e CRMV-SP já se 7 

posicionaram enviando nomes. Disse que os currículos foram avaliados. Ressaltou que os 8 

Regionais que ainda não responderam foram contados além de terem recebidos a 9 

solicitação formal. Informou que foram finalizados os parâmetros para os artigos 10 

científicos. Ao final, informou que a próxima edição da Revista está sendo finalizada e 11 

deseja que todos gostem. No uso da palavra, o Presidente comentou que em reunião com o 12 

Secretário-Geral, a senhora Laura e o senhor Carlos José foi tratada a questão da falta de 13 

integração entre os colaboradores do Conselho Federal e que para uma melhoria sugeriu 14 

que fosse criado um espaço na Revista para divulgação de matéria de um ou de dois 15 

funcionários tratando do Conselho Federal ou do Sistema. Ressaltou que o funcionário 16 

teria a sua imagem propagada e que o objetivo seria valorizar o profissional que colabora 17 

com o Conselho e que ele seria reconhecido em seu trabalho perante todo o Sistema. No 18 

uso da palavra, o Dr. Pitombo disse que a Sugestão será acatada e que poderá ser 19 

contemplada em próxima edição depois da setembro, pois a edição já está praticamente 20 

fechada. Disse que no seu entendimento a abertura deverá ser não só para o CFMV, mas 21 

para todo o Sistema. Ele solicitou à senhora Flávia que já verificasse com sua equipe 22 

técnica como avançará com o assunto e já ir pensando em um nome para a coluna. No uso 23 

da palavra, o Presidente esclareceu que será por sorteio. No uso da palavra, o Tesoureiro 24 

sugeriu que seja sorteado um do CFMV e outro do Sistema por Revista. No uso da palavra, 25 

o Secretário-Geral mencionou que pelos mecanismos de avaliação existe uma maneira de 26 

identificar funcionário do mês e uma vez sendo eleito o funcionário do mês poderá ser um 27 

dos escolhidos para participar da Revista e que os CRMVs sejam estimulados a fazer uso 28 

desse mecanismo. No uso da palavra, o Dr. Pitombo disse que a edição da Revista é 29 

trimestral e que são quatro edições ao ano. Falou que esse projeto poderia ser mais 30 

dinâmico e mensal não na Revista, mas por outras fontes de divulgação a exemplo do 31 

Portal do Conselho, o facebook, instagram, etc e quando tiver edição da Revista divulga 32 

somente na Revista. No uso da palavra, o Presidente disse que trimestral está bom. No uso 33 

da palavra, o Secretário-Geral questionou a respeito de revisores do DF e o Conselheiro 34 

Pitombo informou que ainda não receberam o texto e que talvez fique para uma outra 35 
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edição, pois a de setembro já está quase finalizada. No uso da palavra, o Presidente 1 

destacou que a ideia é premiar um funcionário no mês por departamento e que em 23 de 2 

outubro está sendo pensado em premiar algum colaborador durante os eventos que 3 

acontecerão. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu disse que acha extremamente 4 

oportuna a ideia e que será um fator motivador, mas que vê o veículo Revista como um 5 

veículo de comunicação com outras características e outras missões. Disse que no seu 6 

entendimento essa ideia poderia ser aproveitada no âmbito de trazer o administrativo do 7 

Sistema para o benefício do próprio profissional e que cada um dentro da sua área de 8 

atuação pudesse apresentar o que executa. Destacou que o Sistema poderia adotar um 9 

processo de funcionário do mês mediante os processos de avaliação e quanto à Revista 10 

poderia ser utilizada em benefício do profissional para absorção de conceitos 11 

administrativos que desconhece e que seria muito útil. No uso da palavra, o Presidente 12 

evidenciou que será uma forma de valorizar o Sistema como um todo. 4.1.5.Relatório 13 

sobre Reunião Ordinária da Panvet (por vídeo conferência). Apresentante: Conselheiro 14 

Federal, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo. No uso da palavra, em caráter informativo, o 15 

Conselheiro mencionou a reunião com a Panvet realizada por videoconferência em 24 de 16 

julho passado. Informou que foi uma Assembleia Extraordinária da Associação e que 17 

contou com a presença de nove países das Américas. Destacou que a reunião durou umas 18 

quatro horas, que foi bastante interessante, bem coordenada e que teve uma repercussão 19 

positiva nas mídias. Ele salientou a economia feita utilizando esse modelo de reunião 20 

internacional, pois não foi necessário fazer deslocamento de pessoas, mas que o modelo de 21 

reunião presencial é muito importante e não pode deixar de acontecer. Parabenizou a 22 

senhora Laura e o senhor Leonardo por terem acompanhado toda a reunião. Comentou que 23 

a internet de vários países caiu, mas que a do Conselho suportou bem toda a reunião. 24 

Prosseguindo, ele informou que foi tratada a questão financeira da Associação e a 25 

participação financeira de cada país à Associação Pan-americana de Ciências 26 

Veterinárias. Disse que atualmente, o Brasil contribui com o maior valor de anuidade, 27 

considerando a quantidade de profissionais atuantes no país. Destacou que a Panvet 28 

está financeiramente em uma situação complicada e que foi sugerido que as despesas 29 

sejam reduzidas. Comentou a proposta do Copevet para aumentar a receita sugerindo 30 

entrar como sócio da Panvet com uma cota de quinhentos (500) dólares na categoria 31 

de delegado e com direito a voto. Destacou que votaram contra e só o Brasil votou a 32 

favor. Informou que foi citado durante a reunião que o Dr. Rafael Mondadori será o 33 

próximo Presidente do Copevet. Na sequência, mencionou que os países aprovaram, 34 

por unanimidade, o novo estatuto da Panvet, que define os objetivos e as finalidades 35 
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da Associação no sentido de promover o progresso das ciências e práticas veterinárias 1 

nos países das Américas. Ele mencionou que teria sido uma boa oportunidade inserir no 2 

estatuto a abertura para novas categorias e abrir para novas entidades, mas que não 3 

concordaram. Continuando, ele falou que a Panvet durante a reunião solicitou a cada país o 4 

pagamento de uma cota extra. Disse que informou que não haveria como pagar cota extra a 5 

uma entidade que não está procurando rever as suas despesas. Em continuidade, informou 6 

que chegou ao Conselho um pedido formal para que o Brasil pague a cota extra e que no 7 

seu entendimento não deve ser pago, pois o Brasil já paga trinta (30) por cento do 8 

orçamento da Panvet e como o mesmo peso de voto que os demais países associados. Disse 9 

que a carta deverá ser respondida informando que a cota extra não será paga e pleiteando 10 

maior peso no voto do Brasil para alcançar maior poder na Associação. Ao final, comentou 11 

a eleição da Associação Mundial de Veterinária que vai ocorrer e que já se faz necessário 12 

trabalhar com os Estados Unidos o representante do Brasil, propondo que o candidato seja 13 

o Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida e que a informação 14 

deve ser dada à Associação até outubro. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu sugeriu 15 

que na resposta à Panvet deve ser mencionada a necessidade da restruturação financeira da 16 

entidade. Ato seguinte. Relatoria em 09/08/2019: 4.1.6.Processos Administrativos 17 

CFMV nºs 4234/2018-4235/2018. Procedência: CRMV-SC. Assunto: Resposta ao ofício 18 

do CFMV nº 0856/2019-PR pela Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária – 19 

Somevesc – Núcleo Oeste. Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco 20 

Cavalcanti de Almeida. Justificadamente o Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume 21 

ausentou-se da Sessão. No uso da palavra, o Presidente em caráter informativo, noticiou a 22 

desistência da Somevesc em receber apoio financeiro sobre dois pedidos que foram 23 

encaminhados ao CFMV em 2018. Em seguida, ele esclareceu que pediram a alteração do 24 

objeto dos dois convênios firmados, o que não foi possível atender, ocorrendo então, a 25 

desistência. Disse que o CFMV deixou de ter uma despesa de trinta (30) mil reais. 26 

Destacou que os dois pedidos foram apresentados ao CFMV pelo Presidente do CRMV-27 

SC. Na sequência, ele procedeu à leitura do expediente recebido da Sociedade Catarinense 28 

de Medicina Veterinária que agradeceu ao apoio financeiro ofertado pelo Conselho Federal 29 

e manifestou sua total compreensão quanto à impossibilidade de alteração do objeto dos 30 

Convênios celebrados de nºs 04 e 05 de 2019 por conta do estabelecido no artigo 8º da 31 

Resolução CFMV nº 964/2010. Em seguida, ele procedeu à leitura do expediente recebido 32 

do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários - Nucleovet que também agradeceu pela oferta 33 

de apoio e que informou que para os próximos anos encaminhará uma solicitação com o 34 

objeto melhor especificado e que espera continuar recebendo o apoio do CFMV. Ao final, 35 
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o Presidente destacou que o CFMV cumpriu sua missão social e política, mas que em 1 

consideração ao que determina a Resolução 964/2010, não foi possível atender a 2 

Sociedade. 4.1.7.Processo Administrativo CFMV nº 1311/2018. Procedência: Área de 3 

Gestão de Projetos. Assunto: Proposta de alteração da Resolução CFMV nº 1276/2019, que 4 

trata do PRODES. Apresentante: Vice-Presidente do CFMV, Méd, Vet. Luiz Carlos 5 

Barbosa Tavares. Justificadamente o Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume ausentou-se 6 

da Sessão. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Relator que 7 

procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: "(...)" 8 

“CONCLUSÃO: Observa-se que todas as alterações propostas, das mais simples que 9 

tratam das questões de redação, até as que tratam de nova conceituação ao texto da 10 

Resolução, revestem-se de relevância e mostram-se de inconteste valor para o 11 

aprimoramento da norma em tela. Desta forma, acato inteiramente as sugestões de 12 

alterações apresentadas em relação à minuta de resolução, conforme tabela que 13 

transcrevo abaixo e voto no sentido de sua aprovação pelo Plenário do CFMV Proposta 14 

de alteração na Resolução que aprovou o Regulamento PRODES, instituído pela 15 

Resolução CFMV nº 1239, de 7 de novembro de 2018. Minuta aprovada-Proposta de 16 

alteração-Justificativa: Art. 2º (...). III - III – Convênio: acordo ou ajuste que discipline a 17 

transferência de recursos financeiros no âmbito do Sistema CFMV/CRMVs, visando à 18 

execução de projeto; “Art. 2º (...). III – Convênio: acordo ou ajuste que discipline a 19 

transferência não-reembolsável de recursos financeiros no âmbito do Sistema 20 

CFMV/CRMVs, visando à execução de projeto; -Inclusão: “não-reembolsável” 21 

Justificativa: deixar explícito que o recurso transferido não será reembolsado ao CFMV 22 

ao término da execução do projeto. As hipóteses de devolução de recurso transferido 23 

encontram-se contempladas no ANEXO III: “A não apresentação da Prestação de Contas 24 

na forma definida, sem prejuízo da adoção das medidas acima descritas, a não aplicação 25 

dos valores nos termos definidos neste INSTRUMENTO e/ou a não aprovação da 26 

Prestação de Contas acarretará a devolução dos valores ao CONCEDENTE devidamente 27 

corrigidos, desde a data do repasse, pelo IPCA, ou outro que o substitua, além da 28 

incidência de multa de 10% e juros moratórios à taxa mensal de 1% sobre o valor total 29 

pactuado. Ademais, poderá acarretar a aplicação da penalidade de advertência e na 30 

impossibilidade de realização de Convênios ou obtenção de ajuda financeira ao 31 

CONVENENTE. Art. 6º §1º O TAP será proposto pelo CRMV após decisão do seu 32 

Plenário e deve estar acompanhado de toda documentação a ele relacionada, tais como 33 

pareceres técnicos e jurídicos, pesquisa de preço, atas de decisões, projetos básico ou 34 

executivo, termo de referência etc. “Art. 6º §1º O TAP será proposto pelo CRMV após 35 
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decisão do seu Plenário e deve estar acompanhado de toda documentação a ele 1 

relacionada, tais como pareceres técnicos e jurídicos, pesquisa de preço, atas de decisões, 2 

projetos básico ou executivo, termo de referência ou outros instrumentos congêneres. -3 

Retirar “etc” e acrescentar: “ou outros instrumentos congêneres” Justificativa: primar 4 

por uma redação mais técnica do dispositivo. Art. 8º A análise, a aprovação de projetos e 5 

a consequente liberação de recursos ficam condicionadas à comprovação de que o CRMV 6 

esteja em situação de regularidade junto ao CFMV relativamente a:- “Art. 8º A análise, a 7 

aprovação de projetos e a consequente liberação de recursos ficam condicionadas à 8 

comprovação de que o CRMV esteja em situação de regularidade perante o CFMV 9 

relativamente a:-Trocar as palavras: “junto ao CFMV” por: “perante o CFMV” 10 

Justificativa: emprego da preposição correta. Art. 8º. V – outras que a Comissão 11 

Permanente definir. Retirar o inciso V- Não incluir novas regras durante o programa 12 

Justificativa: as exigências para análise e aprovação dos projetos devem ser previamente 13 

conhecidas, antes mesmo de sua apresentação. Com isso se imprime segurança e certeza 14 

jurídicas a todo processo de análise e aprovação do processo, privilegia-se a 15 

impessoalidade e evita-se o cometimento de arbitrariedades, o que é daninho à 16 

moralidade e probidade públicas. Art. 8º §1º A Comissão Permanente, por ocasião da 17 

análise dos projetos e no caso de haver pendência por parte do Proponente, poderá 18 

solicitar ao CRMV a complementação de documentos ou informações, a ser atendida no 19 

prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados após a data de notificação por parte 20 

do CFMV. “Art. 8º §1º A Comissão Permanente, por ocasião da análise dos projetos e no 21 

caso de haver pendência por parte do Proponente, poderá solicitar ao CRMV a 22 

complementação de documentos ou informações, a ser atendida no prazo improrrogável 23 

de até 30 (trinta) dias, contados após a data de notificação por parte do CFMV, sob pena 24 

de arquivamento do projeto. Incluir no texto: “sob pena de arquivamento do projeto” 25 

Justificativa: deixar expressa a consequência do não atendimento, pelo CRMV 26 

interessado, do prazo assinalado para diligência instrutória. Essa consequência já estava 27 

implícita no referido dispositivo. Art. 12. Parágrafo único.  Fica obrigado o Concedente a 28 

prorrogar “de ofício” a vigência do convênio quando houver atraso na liberação dos 29 

recursos por qualquer razão e/ou motivo, limitada a prorrogação ao exato período do 30 

atraso verificado. “Art. 12. Parágrafo único. Fica obrigado o Concedente a prorrogar “de 31 

ofício”, mediante Termo Aditivo, a vigência do convênio quando houver atraso na 32 

liberação dos recursos por qualquer razão e/ou motivo, limitada a prorrogação ao exato 33 

período do atraso verificado. Incluir: “mediante Termo Aditivo” Justificativa: deixar 34 

expresso a instrumento pelo qual a prorrogação será formalizada. Essa exigência está 35 
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implícita no referido dispositivo e no inc. VIII do art. 2º. Art. 15. O Convenente 1 

apresentará Prestação de Contas ao CFMV, em conformidade com a lista de verificação 2 

(Anexo IV), a ser analisada pela Controladoria do CFMV, ou área equivalente, com 3 

emissão de parecer sugerindo aprovação ou não, devendo este ser submetido ao Conselho 4 

Fiscal para decisão e/ou homologação. “Art. 15. Depois de aprovadas as contas pelo 5 

Plenário do CRMV convenente, esse as prestará ao CFMV, em conformidade com a lista 6 

de verificação (Anexo IV), a ser analisada pela Controladoria do CFMV, ou área 7 

equivalente, com emissão de parecer sugerindo aprovação ou não, devendo este ser 8 

submetido ao Conselho Fiscal para aprovação ou rejeição- Incluir: “Depois de aprovadas 9 

as contas pelo Plenário do CRMV convenente, esse as prestará ao CFMV” Justificativa: O 10 

plenário do CRMV (Convenente) de ter ciência e participar de todas as fases e aprovar a 11 

prestação de contas. Ademais, essa exigência advém do caput e do parágrafo único do 12 

artigo 37 da Lei n° 5.517/68. Art. 21. II – definir, anualmente, o percentual orçamentário 13 

a ser destacado para o PRODES; “Art. 21. II – definir, anualmente, o percentual a ser 14 

destacado para o PRODES, tendo como teto a proposta de orçamento apresentada pelo 15 

Presidente do CFMV; Incluir: “, tendo como teto a proposta de orçamento apresentada 16 

pelo Presidente do CFMV;” Justificativa: como a proposta de orçamento é apresentada 17 

pelo PR ao Plenário, cabe a esse definir o percentual que destinará ao PRODES, 18 

percentual esse que será considerado como teto para alocação de recursos orçamentários 19 

ao PRODES. Art. 21. III – definir, anualmente, as categorias de projetos que poderão ser 20 

contempladas pelo PRODES; “Art. 21. Retirar o inciso III” Justificativa: cabe ao CRMV 21 

interessado decidir em qual das categorias o seu projeto se enquadrará Art. 21. V – 22 

analisar e decidir os pedidos de prorrogações, após manifestação da Comissão 23 

Permanente; “Art. 21. Retirar o inciso V” Justificativa: essa atribuição ficará a cargo da 24 

Comissão Permanente, conforme o inciso VIII, Art. 22. Com isso, ganha-se agilidade na 25 

aprovação dos pedidos de prorrogações, os quais estão mais intimamente relacionados às 26 

atribuições da Comissão Permanente”. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a 27 

discussão do Parecer do Relator. Não houve discussão. Em votação. DECISÃO: O 28 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro 29 

Relator. 4.1.8.Processo Administrativo CFMV nº 6128/2018. Procedência: Comissão 30 

Nacional de Ética e Legislação – Conel/CFMV. Assunto: Solicita parecer jurídico sobre 31 

quais regras que devem ser seguidas nos CRMVs para as situações em que são 32 

questionados quanto à existência de denúncias encaminhadas e registradas nos CRMVs 33 

contra profissionais nele inscritos. Relator: Vice-Presidente do CFMV, Méd, Vet. Luiz 34 

Carlos Barbosa Tavares. Justificadamente o Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume 35 
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ausentou-se da Sessão. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro 1 

Relator que procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e concluindo: 2 

"(...)" “CONCLUSÃO: Face ao exposto, acato o Parecer n° 87/2016/CFMV/DEJUR no 3 

que se refere ao ora sob análise, em especial nos termos de sua Conclusão, donde extraio 4 

que: 1.“Como regra, não pode ser oposto sigilo aos processos ético-profissionais a quem 5 

não figura como parte nos aludidos procedimentos, ressalvadas as hipóteses cujo sigilo se 6 

mostre imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ou quando a defesa da 7 

intimidade, vida privada, honra e imagem das partes ou o interesse social assim o exigir;” 8 

2. “O rito dos julgamentos de Processos Éticos deverá ser público, ressalvadas as 9 

hipóteses cujo sigilo se mostre imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ou 10 

quando a defesa da intimidade, vida privada, honra e imagem das partes ou o interesse 11 

social assim o exigir;” 3. “A divulgação das atas das sessões especiais de julgamento, 12 

dado o caráter público dessas assentadas, não encontra óbice nos preceptivos 13 

constitucionais e legais. A única ressalva que se faz à divulgação das referidas atas reside 14 

na possibilidade de o Plenário do CFMV ou do CRMV deliberar por imprimir ao 15 

julgamento um caráter sigiloso, com fundamento nas hipóteses aventadas no presente 16 

parecer e voto, bem como naquelas situações declinadas no art. 189 do NCPC (Novo 17 

Código do Processo Civil), quando, por exemplo, o interesse público ou social exigir que 18 

determinado processo ético-profissional tramite em segredo. Neste caso, a divulgação das 19 

atas poderia ocorrer sem a completa identificação das partes, contendo apenas as iniciais 20 

dos seus nomes.” Considerando a relevância do assunto em tela, seu interesse social, 21 

entendo ser necessário o debate do assunto entre o CFMV e CRMVs, tanto no âmbito de 22 

seus respectivos Departamentos Jurídicos, para harmonização da correta interpretação 23 

das normas vigentes, bem como com os Presidentes em exercício, a exemplo da 24 

metodologia adotada por esta gestão do CFMV, de compartilhar a construção e revisão de 25 

Resoluções considerando o Sistema como um todo e, especialmente, os executores em 1ª 26 

instância, ou seja, os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, tudo isso por conta da 27 

necessidade que se mostra evidente de não só serem feitas alterações em Resoluções em 28 

vigor, inclusive com possível supressão  ou alteração de parte das mesmas, bem como da 29 

correta interpretação e aplicação das normas, de forma harmoniosa e única em relação às 30 

profissões de Medicina Veterinária e Zootecnia. Voto, portanto, pela análise e revisão da 31 

Resolução CFMV n° 875/2007 no que se mostrar contrário à legislação vigente e sua 32 

correta interpretação, colocando a transparência como deve ser, ou seja, regra frente aos 33 

processos éticos, hoje sigilosos de forma irrestrita, ressalvadas as situações onde 34 

legalmente deva-se, sim, aplicar o devido sigilo, e que tal trabalho de revisão seja 35 
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suportado pelo assessoramento jurídico de todo o Sistema CFMV/CRMVs e 1 

oportunamente debatido por todos os Presidentes dos Conselhos Regionais, para posterior 2 

discussão e deliberação do Plenário deste Federal. É como voto”. Na sequência, o Relator 3 

ressaltou que a regra hoje é a transparência e a exceção é o sigilo e que a alteração da 4 

Resolução deve ser feita, mas dirimida juntamente com os CRMVs ouvindo os seus 5 

departamentos jurídicos que poderão discutir a matéria durante o próximo Encontro dos 6 

Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs, com realização em novembro próximo, 7 

buscando uma harmonia no entendimento e que na sequência fosse levado aos seus 8 

Presidentes, o que ajudaria a esclarecê-los e a convencê-los. No uso da palavra, o 9 

Presidente questionou à Dra. Erivânia se a Resolução 875/2007 foi revisada pelos 10 

Regionais. No uso da palavra, a Dra. Erivânia esclareceu que em relação ao caráter 11 

sigiloso, na minuta prévia a maioria dos Presidentes dos Regionais aprovou, durante a 12 

última Câmara de Presidentes do Sistema, que deveria manter o caráter sigiloso, mas que 13 

esse não é o entendimento do departamento jurídico e da assessoria técnica. No uso da 14 

palavra, o advogado Armando esclareceu que na minuta apresentada aos três grupos, 15 

durante a última Câmara Nacional do Sistema, mantém-se o caráter sigiloso. Ressaltou que 16 

os Presidentes aprovaram a minuta mantendo o caráter sigiloso. Destacou que foi 17 

consolidado o entendimento dos grupos e que não houve consenso, mas que o caráter 18 

sigiloso foi acolhido. Informou que um grupo foi pela ampla publicidade e que fossem 19 

tratadas como exceção as hipóteses relatadas pelo Relator e que a outra parcela do grupo 20 

entendeu que poderia ter uma publicidade, mas de forma reservada às partes e seus 21 

procuradores, o que ficaria como já está hoje. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta a 22 

discussão do Parecer do Relator. No uso da palavra, o Conselheiro Atualpa disse que no 23 

grupo em que ele foi moderador não foi discutida a questão do sigilo, pois não foi proposto 24 

esse ponto na minuta como polêmico. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo disse que 25 

vê a situação como complicada, pois os Presidentes dos Regionais aprovaram uma 26 

Resolução e que em momento algum foi apresentada como preocupante essa questão do 27 

sigilo ao grupo em que foi moderador. Propôs que a dinâmica da reunião seja alterada e 28 

que o grupo de trabalho que irá discutir uma Resolução se reúna antes dos Presidentes e 29 

que agora será um retrabalho e um desgaste. Ressaltou que se o sigilo não foi destacado 30 

entendeu-se que não era preocupante, tanto é que nenhum dos vinte e sete Presidentes 31 

levantou a questão de retirar o sigilo que está amplamente amparado pela Constituição 32 

Federal, parágrafo 33 do artigo 5º. Prosseguindo, ele mencionou se tinha esse problema tão 33 

grave do ponto de vista jurídico questionou o porquê do Dejur não ter aventado tal 34 

preocupação durante a reunião, já que está sendo considerado tão fundamental. Em 35 
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seguida, informou que não será contrário ao parecer do Relator, pois se trata de uma 1 

situação grave, então, tem que ser enfrentada e que se pense em nova estratégia para as 2 

Câmaras de Presidentes do Sistema. Ele salientou que a Resolução foi aprovada em sua 3 

integralidade artigo por artigo e que nenhum Regional questionou o sigilo. Ao final, 4 

ressaltou que a fragilidade desse ponto deveria ter sido declarada pelos advogados do 5 

Conselho Federal presentes nos grupos. No uso da palavra, a Dra. Erivânia esclareceu que 6 

a Resolução ainda não foi votada pelo Plenário do CFMV. Em seguida, disse que a 7 

CONEL/CFMV antes de apresentar a proposta de alteração da Resolução 875/2007 havia 8 

solicitado ao Plenário que esclarecesse essa dúvida ou até pelo jurídico e como a CONEL 9 

não recebeu nenhum posicionamento ela apresentou sua proposta com a posição do Dr. 10 

Ismar, que é pelo sigilo. Ressaltou que ele tinha dúvida, que procurou esclarecimentos, 11 

porém, não obteve resposta e assim, a Resolução foi encaminhada aos CRMVs. Disse que 12 

alguns Regionais apresentaram alterações, outros nem se manifestaram. Prosseguindo, ela 13 

esclareceu que o que foi discutido entre os CRMVs durante a última Câmara de 14 

Presidentes foram as propostas de alteração da minuta encaminhada a eles pelo CFMV. Ela 15 

declarou que para esse ponto do sigilo não foi apresentada nenhuma sugestão de alteração, 16 

então, não se discutiu. Ela falou que durante a discussão com os Regionais foi deixado 17 

claro que o Plenário do CFMV é que aprovaria a Resolução. Na sequência, mencionou que 18 

foi acordado com os Regionais que todas as alterações que o Plenário do CFMV achasse 19 

por bem fazê-las, eles seriam comunicados. Em seguida, comentou a minuta de alteração 20 

da Resolução 1015/2012 que ficou diferente da proposta aprovada pelos Presidentes. 21 

Informou que a nova proposta foi encaminhada aos CRMVs, mas que nenhum Regional 22 

até o momento se manifestou oficialmente contra as alterações. Esclareceu que o que foi 23 

discutido pelos grupos referente a 875/2007 e 958/2010 ainda não veio para apreciação do 24 

Plenário do CFMV. Disse que na 958/2010 ocorreram poucas divergências entre o grupo 25 

do jurídico e o grupo técnico e que está quase pronta para ser apresentada ao Plenário na 26 

próxima Sessão. E que na 875/2007 existem diversas dúvidas e que o departamento 27 

jurídico está cheio de dúvidas e que por isso o texto final ainda não foi consolidado. 28 

Continuando, ela manifestou-se favorável ao voto do Relator e concordou que os jurídicos 29 

necessitam conhecer melhor a legislação e que no Encontro dos jurídicos do Sistema no 30 

mês de novembro essa questão poderá ser discutida e passada aos seus Presidentes. Ao 31 

final, ela sugeriu que o CFMV enviasse a proposta aos jurídicos dos CRMVs para que eles 32 

já discutam com seus Presidentes fechando esse ponto de discordância. No uso da palavra, 33 

o Presidente destacou que a Resolução 875/2007 ainda não veio para apreciação do 34 

Plenário e que julgarão apenas o ponto levantado pela CONEL/CFMV, se aprovado deverá 35 
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ser acrescentado à Resolução 875/2007 e notificado aos Regionais. No uso da palavra, o 1 

Conselheiro Irineu mencionou que a proposta do CFMV apresentada aos CRMVs foi que 2 

ficasse como sigiloso. Ele disse que concorda com o Relator quando disse que o sigilo 3 

deve ser tratado como exceção, mas questionou como será interpretada a intimidade, a vida 4 

privada, a honra e a imagem e que no seu entendimento a partir do momento que alguém 5 

sofre um processo ético já se considera vida intima, ao que o jurídico informou que não é 6 

assim. No uso da palavra, o Relator destacou que a Resolução não tem poder legal para 7 

instituir como via de regra o sigilo, portanto, a Resolução não pode ser mantida da forma 8 

que está. Disse que na prática pode acontecer que para alguns processos exista fundamento 9 

para que o sigilo possa ser aplicado. Disse que da forma que a Resolução está, o sigilo está 10 

com forma absoluta sem possibilidade de outro entendimento No uso da palavra, o 11 

Conselheiro Wendell disse que a Resolução não pode suplantar uma Legislação oficial do 12 

Governo e que no seu entendimento os Presidentes precisarão rever e se manifestou 13 

favorável ao voto do Relator. No uso da palavra, o Presidente mencionou que foi discutido 14 

sobre o Portal de Transparência e se poderiam divulgar as penalidades reservadas e que o 15 

próprio jurídico ficou em dúvida e que acha que não. Disse que poderá ser divulgado a que 16 

for penalidade pública, mas que a penalidade reservada ou advertência, não. No uso da 17 

palavra, o advogado Armando esclareceu que deverá ser observada a forma como se dará a 18 

penalidade, ou seja, ela deve ser aplicada confidencialmente, que é a execução e outra 19 

coisa que deve ser observada é a divulgação para conhecimento público, que não tem a ver 20 

com execução, exemplificando ele comentou: Como se dá a execução de uma advertência 21 

confidencial, seria em particular, mas se alguém chegar a perguntar se o médico tal teve 22 

uma penalidade aplicada pelo Conselho deve ser prestada a informação dizendo que no ano 23 

tal, ele foi advertido confidencialmente. O Presidente questionou se essa informação 24 

poderá ser publicada no portal da transparência. O advogado Armando informou que 25 

poderá divulgar as iniciais do profissional e o número do processo respectivo e que essa é 26 

uma prática recorrente no poder judiciário e que toda vez que tem algum sigilo a 27 

publicação sai na íntegra e que a única reserva que se tem é quanto a colocar somente as 28 

iniciais do nome das pessoas. No uso da palavra, o Presidente questionou o porquê de não 29 

poder instituir uma Comissão de análise de processo ético antes de instruir o processo 30 

ético. Disse que os CRMVs tinham essa Comissão questionando o porquê de não ser 31 

possível recriar esse procedimento de instituir a Comissão. Com a palavra, o advogado 32 

Armando esclareceu que a proposta nova da Resolução 875/2007 prevê uma Comissão de 33 

admissibilidade, mas essa admissibilidade só se dará no tocante às questões formais, mas 34 

quanto ao mérito, a competência prevalece para o Plenário. Informou que a instituição 35 
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dessa Comissão não é obrigatória, é facultativa e sendo criada em cada Regional, ela vai 1 

apurar apenas se a denúncia apresentada reúne todas as condições para ter prosseguimento, 2 

condições essas, que estarão estabelecidas no próprio código. Ele esclareceu que quem 3 

atuar nessa Comissão deverá manter o sigilo das informações que por ventura venha a ter 4 

durante as reuniões. Com a palavra, o Presidente questionou se essa Comissão será 5 

composta por Conselheiros e que não sendo Conselheiros eles serão membros convidados 6 

e que dessa forma, eles não têm obrigação de manter sigilo. Continuando, ele disse que no 7 

seu entendimento a Resolução 875/2007 deverá ser analisada e analisar o voto do Relator. 8 

Destacou que não tem conhecimento de que a nova proposta de alteração da Resolução 9 

875/2007 prevê a criação de uma Comissão de admissibilidade. No uso da palavra, o 10 

Conselheiro Irineu comentou que no Conselho, historicamente, não se aceitava essa 11 

Comissão porque contrariava o espírito ético e sigiloso e que é preciso ter o cuidado de só 12 

apresentar nessa Resolução pontos seguros juridicamente, para não ocorrer equívocos de 13 

interpretação. No uso da palavra, o advogado Armando disse que sobre o questionamento 14 

do Presidente em relação à Comissão ou eventualmente a realização de conciliação é uma 15 

prática recorrente do judiciário em que pessoas que não são do judiciário são chamadas a 16 

colaborar e fazer a mediação e a conciliação entre as partes. Destacou que quando a pessoa 17 

é chamada para colaborar e que não pertence ao quadro do Conselho ela assina um termo 18 

de confidencialidade e que a partir do momento que ela assina esse termo toda informação 19 

que por ventura venha a divulgar ou permitir acesso a outras pessoas ela é responsável e 20 

responderá por tal ação. Com a palavra, o Presidente questionou se nos “Considerandos” 21 

da Resolução 875/2007 poderiam constar todas essas informações, pois ele não leu essa 22 

Resolução depois de ter sido reformulada e que deseja saber se nela constam todos esses 23 

parâmetros legais importantes esclarecidos hoje na Sessão para que ela seja aprovada pelo 24 

Plenário sem nenhum receio. No uso da palavra, o advogado Armando esclareceu que 25 

fazendo um paralelo com o que existe no Congresso Nacional todo Projeto de Lei seja Lei 26 

Ordinária, Lei Complementar ou até mesmo uma PEC em seu início é apresentado um 27 

texto e quem o apresenta, apresenta a justificativa e os fundamentos que dizem que aquele 28 

texto está em consonância com o ordenamento brasileiro, a mesma coisa com todas as 29 

propostas de alterações seguem essa mesma ritualística, quando é por uma Comissão ou 30 

por uma CCJ e segue ao Plenário sempre tem um Relator e esse Relator fundamenta o 31 

texto e diz que o texto respeita a Constituição e que conversa com as demais normas. Disse 32 

também que mesmo a despeito de ser dessa forma é recorrente se deparar com Leis 33 

inconstitucionais, ou seja, ainda que se tenha a atribuição de produzir normas quem dá a 34 

última palavra de conformidade com a norma da Constituição é o Poder Judiciário, 35 
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informando se a Lei é inconstitucional, ou seja, informando que das interpretações 1 

possíveis da norma apenas tal é constitucional, as demais são inconstitucionais. No uso da 2 

palavra, o Presidente declarou que o Conselho não baixa Projetos de Lei e sim Resoluções, 3 

obedecendo à Lei, que determina que cabe aos Conselhos disciplinar através de Resoluções 4 

e que não há as “justificativas” e sim os “Considerandos”. No uso da palavra, o advogado 5 

Armando disse que são sim os “Considerandos” e que sempre quando trazido ao Plenário 6 

o Relator apresenta o seu voto, apresenta a minuta que será julgada e justifica que o texto 7 

apresentado está em conformidade com a legislação, seja com a Constituição Federal, seja 8 

com a Lei de Acesso à Transparência, seja com a Lei que protege os dados pessoais. Em 9 

seguida, disse que pode ser inserido nos “Considerandos” que o texto observou a 10 

Constituição Federal no que trata ao sigilo, no que trata a transparência, no que trata a Lei 11 

de Acesso à Informação, no que trata o Acesso Indiscriminado aos Dados Pessoais. Ato 12 

contínuo, o Presidente mencionou que o assunto foi amplamente discutido e colocou para 13 

votação. No uso da palavra, o Relator fez nova leitura do seu voto. “(...)”. Na sequência, o 14 

Presidente mencionou que por uma recomendação jurídica não pode constar o sigilo na 15 

Resolução e que no seu entendimento não tem necessidade de encaminhar novamente ao 16 

Sistema e que a decisão será do Plenário do CFMV. No uso da palavra, o Conselheiro 17 

Pitombo ressaltou o que disse a Dra. Erivânia em relação a Resolução 1015/2012, 18 

destacando que o Plenário decidiu fazer alterações na proposta aprovada pelos CRMVs, 19 

que foi enviada a eles e que até o momento não se manifestaram. No uso da palavra, o 20 

Conselheiro Irineu disse que concorda com o que disse o Presidente, porém, concorda com 21 

o Relator, pois ele está acompanhando um discurso que foi feito por ocasião da 22 

metodologia de se ouvir os Presidentes dos CRMVs. Falou que o seu receio não é que o 23 

Conselho esteja errado ao tomar a atitude sugerida pelo Presidente, mas que tal atitude 24 

cause um desconforto na base do Sistema. Em seguida disse que não pode votar diferente 25 

do que propôs o Presidente, pois tem que reconhecer que o CFMV é o Pleno como disse o 26 

Presidente, mas reafirmou sobre a metodologia divulgada e que receia que cause estresse 27 

no Sistema. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo esclareceu que a metodologia foi 28 

aplicada, os CRMVs foram ouvidos. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, 29 

por unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Relator, excluindo a necessidade de 30 

consultar novamente os Regionais. 4.2.ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA 31 

CONTÁBIL-FINANCEIRA: 4.2.1.Processo Administrativo CFMV nº 3647/2019. 32 
Procedência: CRMV-PR. (EXTRAPAUTA). Assunto: Solicitação de Ajuda financeira para 33 

custear a realização do Simpósio Internacional de Saúde Animal. Relator: Secretário-Geral 34 

do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao 35 
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Conselheiro Relator que procedeu à leitura do relatório, que é parte integrante dos autos e 1 

concluindo: "(...)" “CONCLUSÃO: Ao teor do exposto, CONHEÇO DO PEDIDO DE 2 

APOIO FINANCEIRO formulado pelo CRMV-PR, para, no mérito, SUGERIR O 3 

DEFERIMENTO do aporte financeiro no valor de R$ 50.000,00 (ciquenta mil reais), 4 

limitando a liberação do recurso, somente após atendimento ao solicitado por meio do 5 

Ofício PR nº 0914/2019, datado de 05/08/2019 (Fl.42). É como voto”. O Relator finalizou 6 

a leitura e expôs que o objetivo é levar para um âmbito internacional as relações com a 7 

saúde única e destacou a qualidade e a relevância dos palestrantes desse evento. Em 8 

seguida, ele manifestou seu agradecimento pelo trabalho e esforço da Méd. Vet. Cláudia 9 

Turra Pimpão, Presidente da Comissão Estadual de Saúde Única do CRMV-PR que 10 

mobilizou e conseguiu boa parte dos profissionais que estarão no evento para ministrarem 11 

palestras. Informou que o CFMV recebeu a programação e que a Diretoria concordou com 12 

os temas que serão abordados durante o evento. Ato contínuo, o Presidente declarou aberta 13 

a discussão do Parecer do Relator. Em discussão. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu 14 

parabenizou o Sistema como um todo e mencionou que o dinheiro será bem aplicado. 15 

Solicitou que o CFMV não deixe de fazer um marketing muito bem feito junto as 16 

autoridades do País. Destacou que o evento será uma oportunidade ímpar para a Medicina 17 

Veterinária se colocar neste cenário que tão pouco se identifica nele a profissão de médico 18 

veterinário. No uso da palavra, o Secretário-Geral mencionou que durante a audiência tida 19 

com o Ministro Mandetta conversou sobre a desarticulação no segmento da saúde única e 20 

que ele prometeu apoio. Quanto à divulgação do evento, ele informou que a PUC Paraná 21 

demorou em liberar a programação até para minimizar os custos e que até por isso, o 22 

processo entrou nessa Sessão como extrapauta. Disse que o evento será realizado nos dias 23 

09 e 10 de outubro deste ano e que a divulgação será intensificada. No uso da palavra, o 24 

Conselheiro Pitombo parabenizou a iniciativa do CRMV-PR juntamente com o Secretário-25 

Geral do CFMV. Comentou as moções aprovadas na Conferência Nacional da Saúde. 26 

Destacou que a saúde única e o Conselho Federal estão em evidência. Ele propôs que 27 

durante o evento de uma forma mais política do que técnica seja inserido um painel de 28 

discussão sobre o NASF, pois será o momento ideal. Ressaltou que concorda com o que 29 

disse o Conselheiro Irineu sobre a aplicabilidade do dinheiro e que se trata de um 30 

investimento que trará retorno à sociedade, às classes e ao Sistema como um todo. No uso 31 

da palavra, o Conselheiro João Alves parabenizou pela iniciativa. No uso da palavra, o 32 

Presidente informou que durante o evento será realizado o Fórum das Comissões Nacional 33 

e Regionais de Saúde Única. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal 34 

aprovou, por unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro Relator. Ato Contínuo, o 35 
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Presidente solicitou ao departamento de comunicação, na pessoa da senhora Flávia 1 

presente à Sessão, que divulgue de imediato no portal a participação do CFMV com aporte 2 

financeiro e coorganizador do evento. 4.2.2.Boletim Financeiro do CFMV (informações 3 

contábeis - financeiras). Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson 4 

Alves Ferreira. Justificadamente o Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume ausentou-se 5 

da Sessão. No uso da palavra, o Tesoureiro, em caráter informativo, apresentou o 6 

demonstrativo de saldos disponíveis do Conselho Federal no Banco do Brasil S/A e na 7 

Caixa Econômica Federal “(...)”. Prosseguiu, informando que a previsão de despesas é alta 8 

e que a ideia é diminuir despesas visto que a receita de agora em diante diminui. No uso da 9 

palavra, o Conselheiro Wendell sugeriu que em cada Sessão Plenária fosse apresentado 10 

uma planilha discriminando receitas e despesas mês a mês para melhor entendimento. No 11 

uso da palavra, o Presidente chamou a atenção para controle dos gastos para não correr o 12 

risco de finalizar o exercício com déficit patrimonial. Destacou que precisa ter cuidado 13 

com as despesas geradas com a realização de reuniões das Comissões Assessoras, que 14 

precisam apresentar resultados positivos para justificarem os gastos. No uso da palavra, o 15 

Presidente questionou como será reposto o déficit patrimonial informado ao TCU e se será 16 

reposto ainda neste exercício. Ato contínuo. No uso da palavra, o senhor Edson Hernandes 17 

Dourado, Diretor do Departamento de Administração apresentou uma planilha financeira e 18 

esclareceu que como já foi dito quando da apresentação da Prestação de Conta do CFMV 19 

do exercício de 2018 o déficit patrimonial foi justificado pelo passivo trabalhista que foi 20 

encontrado pela atual Gestão do Conselho. Disse que liquidado e encerrado o exercício de 21 

2018 finalizou na casa dos dezenove milhões e que entrou no exercício de 2019 com 22 

dezenove milhões e que se o CFMV encerrar 2019 com dezenove milhões e um real já tem 23 

um superávit de um real. Destacou que não devem se preocupar em recompor o déficit 24 

patrimonial e que o que não deve deixar acontecer é encerrar o exercício de 2019 com 25 

valor abaixo dos dezenove milhões, pois senão ocorrerá o segundo déficit orçamentário e 26 

patrimonial. Salientou que é preciso pensar nesse valor e se atentar para o investimento que 27 

o Conselho necessita realizar, pois caso encerre o exercício com o valor do saldo 28 

apresentado nesta Sessão, em 2020 será necessário finalizar o exercício com o mesmo 29 

valor para que não aconteça déficit. No uso da palavra, o Tesoureiro mencionou que se o 30 

Conselho adquirir um imóvel, que é investimento, não terá déficit patrimonial porque a 31 

compra será incorporada. No uso da palavra, o senhor Edson ressaltou que em 32 

conformidade com a Resolução CFMV nº 1049/2014 deve se atentar para não ocorrer três 33 

déficits patrimoniais. No uso da palavra, o Presidente disse que a seu ver parece que está 34 

tendo um índice de inadimplência muito grande nos Regionais. No uso da palavra, o 35 
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Conselheiro Irineu sugeriu que fosse levantado o índice de inadimplência nos CRMVs, 1 

inclusive sobre a quantidade de cobrança judicial existente no Sistema. No uso da palavra, 2 

o Tesoureiro mencionou que o sistema de cobrança dos CRMVs tem que ser melhorado, 3 

pois a inadimplência está alta. Em continuidade aos trabalhos, o Tesoureiro apresentou as 4 

receitas e despesas até julho e também relatou a previsão de receita e despesa até o final do 5 

exercício, destacando que o ano de 2019 será fechado com superávit. 4.2.3.Relatório da 6 

Comissão de Tomada de Contas do CFMV – CTC/CFMV (Atas da XIII e XIV 7 

Reunião). Apresentante: Presidente da CTC/CFMV, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo. 8 

Apresentante: Presidente da CTC/CFMV, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo.  9 

Justificadamente o Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares ausentou-se 10 

da Sessão. No uso da palavra, o Presidente da CTC/CFMV e Conselheiro Federal, Méd. 11 

Vet. Pitombo informou que ocorreram duas reuniões, uma no dia 22 e 23/07/2019 e outra 12 

foi realizada nos dias 05 e 06/08/2019 para um realinhamento do trabalho da Comissão na 13 

condução dos processos. Na sequência, ele informou que a Comissão trabalhava com a 14 

Controladoria e que agora está sendo acompanhada pelo Departamento de Administração e 15 

falou da mudança de procedimentos e que a própria Controladoria poderá avaliar o 16 

trabalho da CTC e que só será apresentado ao Plenário processo que precisar obter 17 

apreciação do Pleno. Prosseguindo, ele registrou que todas as proposituras da CTC/CFMV 18 

já foram contempladas e que ocorreu alinhamento entre o Departamento de Administração 19 

e a Controladoria que tem que avaliar a Comissão de Tomada de Contas e que a partir da 20 

próxima reunião será apresentado um novo modelo de relatório. 4.2.4.Primeira 21 

Reformulação Orçamentária para o exercício de 2019 do CRMV-RO. Apresentante: 22 

Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira.  Justificadamente o Vice-23 

Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares ausentou-se da Sessão. No uso da 24 

palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer Contábil nº 0263/2019 e concluindo: 25 

“(...)” “CONCLUSÃO: Considerando a inexistência de pendências, sugiro a homologação 26 

da 1ª Reformulação Orçamentária para 2019 do CRMV-RO". Prosseguindo, informou que 27 

o Regional encaminhou, mediante o ofício 076/2019, todos os documentos necessários 28 

determinados pela Resolução CFMV nº 1049/2014, inclusive a justificativa quanto a 29 

necessidade dessa primeira Reformulação. Destacou que os documentos do Regional estão 30 

à disposição para quem desejar examinar. Em seguida, sugeriu a aprovação da primeira 31 

Reformulação Orçamentária para o exercício de 2019 do CRMV-RO. Em discussão. Em 32 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 33 

primeira Reformulação Orçamentária de 2019 do CRMV-RO. 4.2.5.Primeira 34 

Reformulação Orçamentária para o exercício de 2019 do CRMV-PI. Apresentante: 35 
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Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira.  Justificadamente o Vice-1 

Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares ausentou-se da Sessão. No uso da 2 

palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer Contábil nº 0278/2019 e concluindo: 3 

“(...)” “CONCLUSÃO: Considerando a inexistência de pendências, sugiro a homologação 4 

da 1ª Reformulação Orçamentária para 2019 do CRMV-PI". Prosseguindo, informou que 5 

o Regional encaminhou, mediante o ofício 0396/2019, todos os documentos necessários 6 

determinados pela Resolução CFMV nº 1049/2014, inclusive a justificativa quanto a 7 

necessidade dessa primeira Reformulação. Destacou que os documentos do Regional estão 8 

à disposição para quem desejar examinar. Em seguida, sugeriu a aprovação da primeira 9 

Reformulação Orçamentária para o exercício de 2019 do CRMV-PI. Em discussão. Em 10 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 11 

primeira Reformulação Orçamentária de 2019 do CRMV-PI. 4.2.6.Primeira 12 

Reformulação Orçamentária para o exercício de 2019 do CRMV-PR. 13 
(EXTRAPAUTA). Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves 14 

Ferreira. Justificadamente o Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares 15 

ausentou-se da Sessão. No uso da palavra, o Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer 16 

Contábil nº 0308/2019 e concluindo: “(...)” “CONCLUSÃO: Considerando a inexistência 17 

de pendências, sugiro a homologação da 1ª Reformulação Orçamentária para 2019 do 18 

CRMV-PR". Prosseguindo, informou que o Regional encaminhou, mediante o ofício 19 

0296/2019, todos os documentos necessários determinados pela Resolução CFMV nº 20 

1049/2014, inclusive a justificativa quanto a necessidade dessa primeira Reformulação. 21 

Destacou que os documentos do Regional estão à disposição para quem desejar examinar. 22 

Em seguida, sugeriu a aprovação da primeira Reformulação Orçamentária para o exercício 23 

de 2019 do CRMV-PR. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo 24 

Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 25 

unanimidade, a primeira Reformulação Orçamentária de 2019 do CRMV-PR. 26 

4.2.7.Processo Administrativo CFMV nº 2969/2019. Procedência: Federação Ibero-27 

Americana de Associações Veterinárias de Animais de Companhia - Fiavac. Assunto: 28 

Convite para o Congresso da Fiavac de 2019. Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. 29 

Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. Justificadamente o Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz 30 

Carlos Barboza Tavares ausentou-se da Sessão. No uso da palavra, o Presidente procedeu à 31 

leitura do convite da Federação feito à Presidência do CFMV. “(...)”. Na sequência, ele 32 

informou que não é clínico e que o pedido foi submetido à Diretoria do Conselho Federal e 33 

que foi indicado, para representar o CFMV, o Tesoureiro do CFMV Méd. Wanderson 34 

Alves Ferreira custeando apenas as diárias, visto que as passagens aéreas serão custeadas 35 
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pela Fiavac. Em discussão. O Tesoureiro mencionou que é Vice-Presidente da Fiavac e que 1 

a Federação costumava custear todas as despesas da Diretoria, mas que estão com o caixa 2 

baixo e que por isso custearão apenas as passagens. No uso da palavra, o Presidente 3 

comentou que pelo grande potencial de pequenos animais no Brasil talvez fosse 4 

interessante o Tesoureiro se candidatar à Presidência da Federação. O Tesoureiro informou 5 

que a próxima eleição será em 2021. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho 6 

Federal aprovou, por unanimidade, a participação do Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. 7 

Wanderson Alves Ferreira como representante do Conselho Federal no Congresso da 8 

Fiavac. 4.2.8.Processo Administrativo CFMV nº 2968/2019. Procedência: Associação 9 

Americana de Faculdades de Medicina Veterinária – AVMC e Conselho Internacional de 10 

Educação Médica Veterinária – CIVME. Assunto: Convite ao Dr. Rafael Gianella 11 

Mondadori para participar da Reunião Regional Anual do CIVME nos dias 31/10 e 12 

1º/11/2019, em Brisbane, Austrália. Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. Vet. 13 

Francisco Cavalcanti de Almeida. Justificadamente o Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz 14 

Carlos Barboza Tavares ausentou-se da Sessão. No uso da palavra, o Presidente procedeu à 15 

leitura do convite feito ao professor Rafael Gianella. “(...)”. Em seguida, informou que será 16 

sem ônus para o CFMV, pois a Associação patrocinará todos os gastos dele. Prosseguindo, 17 

ele mencionou que o convite veio endereçado ao Conselho Federal, que o assunto foi 18 

discutido em reunião da Diretoria e que foi considerado importante ter um membro do 19 

Conselho Federal presente nessa reunião. Ele declarou que a Diretoria indicou o 20 

Secretário-Geral do CFMV Méd. Vet. Helio Blume, pela afinidade com o tema, e que será 21 

custeado pelo CFMV a taxa de inscrição (se houver), as passagens aéreas, seguro viagem e 22 

diárias. Na sequência, ele submeteu a indicação ao Plenário. Em discussão. No uso da 23 

palavra, o Secretário-Geral destacou que o Dr. Rafael durante a reunião assumirá o cargo 24 

de Conselheiro Efetivo na Associação e que atualmente ele é Conselheiro Suplente. Em 25 

seguida, disse que será importante a participação do Brasil que até agora tem sido quase 26 

que insignificante. Continuando, mencionou que serão discutidos projetos onde o Brasil 27 

poderá fazer parte como parceiro e destacou que será uma grande oportunidade de notificar 28 

e divulgar as ações que o Conselho Federal tem realizado junto às Universidades. No uso 29 

da palavra, o Conselheiro Pitombo disse que será bastante importante a participação do 30 

Secretário-Geral e que a divulgação internacional das atividades do Conselho Federal é 31 

sem dúvida necessária. Ele mencionou que essa Associação é muito ligada à Associação 32 

Mundial de Medicina Veterinária e que a participação do Conselho também deverá ter um 33 

cunho político visto o interesse de pleitear um cargo na Associação Mundial e que este será 34 

o momento de movimentar e trabalhar a candidatura. Sugeriu que o Tesoureiro quando da 35 
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participação do evento na Guatemala também aproveite o momento para falar da 1 

candidatura. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu chamou a atenção para que além 2 

desse trabalho político objetivando a participação nas Associações a forte justificativa para 3 

a ida do Secretário-Geral representar o Conselho no evento é o estreitamento dos laços, 4 

pois poderá servir, se necessário, de aliado político dentro do Brasil, pois ainda não estão 5 

livres do EAD e que esse assunto ainda será discutido pelo Conselho de Educação. Em 6 

seguida, mencionou que pelo que conhece dos dirigentes das universidades particulares 7 

eles irão tentar a todo custo que continue. Ressaltou que a proximidade com as 8 

Associações poderá vir a ajudar em pressionar o Governo. Disse que o ensino da Medicina 9 

Veterinária é muito semelhante em todo o mundo e que é considerado de segurança 10 

nacional. Salientou a importância de falar desse assunto. No uso da palavra, o Presidente 11 

mencionou que um posicionamento da Associação com relação a qualidade do ensino e 12 

sobre o EAD será um grande apoio para o Conselho. Destacou que ter um documento da 13 

Associação Mundial apoiando a melhoria da qualidade do ensino brasileiro e se possível 14 

até uma moção, o poderá ser apresentado ao Governo Federal. No uso da palavra, o 15 

Secretário-Geral mencionou que o trunfo do Brasil é que para que haja um equilíbrio na 16 

saúde mundial, o Brasil tem que estar equilibrado e que eles tem interesse de conhecer 17 

melhor a realidade do País. Falou que não será difícil tratar o assunto, pois envolve a saúde 18 

animal e a saúde humana e com certeza eles apoiarão, pois não desejam colocar em risco a 19 

saúde única. No uso da palavra, o Presidente ressaltou que o apoio da Associação será 20 

fundamental. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 21 

unanimidade, a participação do Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume, como 22 

representante do Conselho Federal na reunião da AVMC/CIVME. O Dr. Rafael Gianella 23 

Mondadori estará presente à reunião sem ônus para o Conselho Federal. 4.2.9.Processo 24 

Administrativo CFMV nº 3361/2019. Procedência: Gabinete da Presidência do CFMV. 25 

Assunto: Solicita indicação de Representante para participar do VIII Congresso 26 

Internacional de Ciências Veterinárias em Havana – Cuba, no período de 4 a 7/11/2019. 27 

Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. 28 

Justificadamente o Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares ausentou-se 29 

da Sessão. No uso da palavra, o Presidente procedeu à leitura do convite feito ao CFMV 30 

para participação do VIII Congresso com realização em Havana – Cuba. “(...)”. Na 31 

sequência, ele informou que o convite foi submetido à apreciação da Diretoria do Conselho 32 

Federal e que foi indicado para representar o CFMV o Conselheiro Federal Efetivo, Méd. 33 

Vet. João Alves do Nascimento Júnior. Em seguida, ele informou que será custeado pelo 34 

CFMV a taxa de inscrição (se houver), as passagens aéreas, seguro viagem e diárias. Em 35 
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discussão. O Conselheiro Irineu sugeriu que os indicados para participarem dos eventos 1 

internacionais se reúnam e que seja elaborado um plano estratégico para que estejam 2 

alinhados no objetivo da missão e tivessem o mesmo foco. No uso da palavra, o 3 

Conselheiro João mencionou que o modelo de atenção básica no Brasil originariamente foi 4 

inspirado no modelo cubano e que é o mesmo modelo que vem sendo aperfeiçoado até 5 

hoje e que tem o interesse científico de entender como o médico veterinário está inserido lá 6 

e que outro interesse é saber mais sobre ações em desastres naturais uma vez que lá eles 7 

acontecem bastante. Disse que o Congresso é aberto à todas as áreas, porém, o tema é 8 

Ciências Veterinárias para Uma Saúde. No uso da palavra, o Tesoureiro sugeriu que o 9 

Conselho trabalhe lá uma ação política para conseguir inserir no médico veterinário no 10 

programa de saúde de lá e no Brasil. No uso da palavra, o Conselheiro Atualpa concordou 11 

com o que disse o Conselheiro Irineu e sugeriu que esse plano tenha o suporte da senhora 12 

Laura do Planejamento e da senhora Flávia da Comunicação para demonstrar o 13 

protagonismo e o fortalecimento da classe, não deixando a questão política e da 14 

candidatura de lado e que a ideia é já levar algo concreto a exemplo do pleito e do 15 

candidato e ser mais incisivo para alcance da meta desejada pelo Conselho Federal. No uso 16 

da palavra, o Presidente destacou que a meta é candidatar o Brasil e que sobre quem será o 17 

candidato, ainda será discutido. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal 18 

aprovou, por unanimidade, a participação do Conselheiro Federal Efetivo, Méd. Vet. João 19 

Alves do Nascimento Júnior como representante do Conselho Federal no VIII Congresso 20 

Internacional de Ciências Veterinárias em Havana – Cuba. 4.2.10.Processo 21 

Administrativo CFMV nº 3694/2019. (EXTRAPAUTA). Procedência: Comitê 22 

Internacional de Direção Científica e do Comitê Organizador responsável pelo Trigésimo 23 

Encontro Internacional de Raiva nas Américas. Assunto: Convite para participar de 24 

encontro / reunião internacional no período de 27/10 a 1º/11/2019 em Kansas City, EUA. 25 

Apresentante: Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida. 26 

Justificadamente o Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares ausentou-se 27 

da Sessão. No uso da palavra, o Presidente procedeu à leitura do convite feito ao CFMV. 28 

“(...)”. Em seguida, declarou que trouxe o assunto para deliberar no Plenário sobre a 29 

participação ou não do Conselho Federal no evento. Em discussão. O Plenário se 30 

manifestou favorável que o Conselho participe do evento. O Conselheiro Federal Efetivo, 31 

Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior se candidatou a participar. No uso da palavra, o 32 

Presidente disse que será importante levar algum material com dados compilados que 33 

demonstre como o Brasil está na questão da raiva canina, bovina, suína, raiva humana. Em 34 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 35 
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participação do Conselheiro Federal Efetivo, Méd. Vet. Méd. Francisco Atualpa Soares 1 

Júnior como representante do Conselho Federal no evento. Será custeado pelo CFMV a 2 

taxa de inscrição (se houver), as passagens aéreas, seguro viagem e diárias. 4.2.11. Zootec 3 

2019 – Portugal - XXI Congresso de Zootecnia. (EXTRAPAUTA). Apresentante: 4 

Conselheiro Federal, Zoot. Wendell José de Lima Melo. Justificadamente o Vice-5 

Presidente, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares ausentou-se da Sessão. No uso da 6 

palavra, o Conselheiro procedeu à leitura do convite feito ao Conselho Federal para 7 

participar do XXI Congresso de Zootecnia – ZOOTEC’19, nos dias 19, 20 e 21 de 8 

Setembro de 2019, na Universidade de Évora, em Évora, Portugal. “(...)”. Ele registrou que 9 

o convite foi feito pela Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica – APEZ e que foi 10 

extensivo aos Conselheiros Federais Zoot. Fábio Holder de Morais Holanda Cavalcanti, 11 

Zoot. Wendell José de Lima Melo e à Conselheira Federal Zoot. Paula Gomes Rodrigues. 12 

Na sequência, ele disse que a exemplo da Medicina Veterinária a Zootecnia também deve 13 

procurar o protagonismo internacional. Comentou que tem tido contato com as 14 

Associações de Portugal, da Argentina, da Colômbia pois estão com a ideia de realizar no 15 

primeiro semestre de 2020 um Seminário Ibero-Americano de Zootecnia Prosseguindo, ele 16 

destacou que em 2020 será realizado o Congresso Europeu de Zootecnia pela Federação 17 

Europeia de Zootecnia. Continuando, ele ressaltou que seria importante que o Presidente 18 

participasse, mas caso não seja possível que o Plenário delibere a respeito da participação 19 

dos Conselheiros mencionados no convite para representar o Conselho Federal. Ato 20 

contínuo, o Presidente pôs o assunto para discussão. Em discussão. Com a palavra, o 21 

Conselheiro Irineu sugeriu a participação da Conselheira Paula. Com a palavra, a 22 

Conselheira Paula mencionou que gostaria de participar, mas que reconhece que o trabalho 23 

do Conselheiro Wendell é muito mais ativo, ele é mais bem informado e muito bom de 24 

articulação política e que por uma questão de justiça sugere que ele represente o Conselho 25 

Federal no Congresso. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo sugeriu que seja levado 26 

algum material do Conselho Federal para divulgação. No uso da palavra, o Secretário-27 

Geral disse que se preocupa com o que será trazido de resultado e solicitou que seja 28 

produzido um relatório com bons elementos que justifique a participação, a fim de evitar 29 

problemas futuros. No uso da palavra, o Conselheiro Wendell destacou que estará 30 

trabalhando para realizar o Seminário no Brasil com o objetivo de integrar o Conselho 31 

Federal às essas Associações internacionais e colocar o Conselho Federal na frente. O 32 

Presidente, o Secretário-Geral, o Tesoureiro e os Conselheiros parabenizaram a atitude da 33 

Conselheira Paula que sobrepôs à instituição aos chamados direitos pessoais ao sugerir a 34 

participação do Conselheiro Wendell. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho 35 
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Federal aprovou, por unanimidade, a participação do Conselheiro Federal Efetivo, Zoot. 1 

Wendell José de Lima Melo como representante do Conselho Federal no Congresso de 2 

Zootecnia em Évora, Portugal. Será custeado pelo CFMV a taxa de inscrição (se houver), 3 

as passagens aéreas, seguro viagem e diárias. No uso da palavra, o Conselheiro Wendell 4 

convidou a Conselheira Paula para trabalhar com ele na articulação de integração na 5 

América do Sul a fim de se tornarem propagadores de uma nova era de união da Zootecnia 6 

e da Medicina Veterinária e conseguirem organizar o evento do próximo ano. No uso da 7 

palavra, o Secretário-Geral ressaltou que a despesa do CFMV com a participação de 8 

representantes em eventos internacionais será com passagens aéreas, seguro viagem, 9 

diárias e pagamento da taxa de inscrição, quando houver. 4.2.11.Processo Administrativo 10 

CFMV nº 4292/2018. (EXTRAPAUTA). Procedência: CRMV-RN. Assunto: Solicitação 11 

de Ajuda financeira para aquisição da nova Sede do Regional. Relator: Conselheiro 12 

Federal, Zoot. Wendell José de Lima. Justificadamente o Vice-Presidente, Méd. Vet. Luiz 13 

Carlos Barboza Tavares ausentou-se da Sessão. No uso da palavra, o Presidente destacou 14 

que esse processo está como extrapauta e perguntou ao Relator designado se está apto à 15 

relatoria. No uso da palavra, o Conselheiro informou que recebeu o processo no dia 16 

06/08/2019 e que não teve tempo hábil para analisar, pois o processo é muito longo e 17 

envolve recurso financeiro. Disse que não se sente seguro e tranquilo para apresentar o seu 18 

voto nessa Sessão. Na sequência, ele falou que deseja fazer uma análise mais acurada para 19 

elaborar seu parecer e voto e que inclusive gostaria de saber da possibilidade de ir 20 

pessoalmente ao CRMV-RN para verificar o imóvel e conversar com o atual gestor para 21 

dirimir dúvidas, adquirir mais informações e instrumentos que não constam dos autos. 22 

Destacou a necessidade de zelar pelo dinheiro público que mantém o Sistema. Ao final, 23 

solicitou vênia ao Plenário para não relatar o processo objetivando resguardar o CFMV, 24 

bem como todo o Sistema. No uso da palavra, o Presidente mencionou que a partir de 25 

então, qualquer pedido de Regional com a finalidade de reforma ou aquisição de imóvel o 26 

Relator designado deverá comparecer ao local para verificações. Ressaltou que essa ação 27 

será muito importante, visto que a questão é muito séria. Falou que o Relator poderá até ser 28 

acompanhado por outro Conselheiro para uma melhor inspeção. No uso da palavra, o 29 

Conselheiro Pitombo corroborou com o que foi dito pelo Presidente e sugeriu que além do 30 

Relator designado fosse também alguém do administrativo ou do jurídico para auxiliar na 31 

análise da situação documental e estrutural dos imóveis, ficando a critério da Diretoria do 32 

Conselho Federal. No uso da palavra, o advogado Armando mencionou que a parte 33 

instrutória já consta do autos e que não haverá necessidade do jurídico ir ao Regional e que 34 

e a visita in loco pelo Conselheiro Wendell para verificar o estado dos atuais imóveis, a 35 
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localização e o imóvel que pretendem adquirir será ainda mais profícua se ele for 1 

acompanhado por alguém que entenda bem da parte predial e de estrutura, ressaltando que 2 

a parte documental está nos autos. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho 3 

Federal aprovou, por unanimidade, que o processo seja relatado na próxima Sessão e 4 

autorizou que o Relator compareça ao CRMV-RN para avaliação estrutural e localização 5 

dos imóveis adquiridos, bem como para verificação do imóvel que o Regional pretende 6 

adquirir e questionar todo o processo administrativamente e financeiramente. O Relator 7 

deverá ser acompanhado por um colaborador do CFMV, a critério da Diretoria Executiva 8 

do Conselho Federal. V – ASSUNTOS GERAIS. Na sequência, o Presidente comentou 9 

que o Conselho Federal foi representado com denúncia no Ministério Público Federal que 10 

focava o Presidente, o que gerou dois processos e foram distribuídos a dois Procuradores 11 

Federais. Em seguida, relatou que se reuniu com a Procuradora Federal, Dra. Ana Carolina 12 

Rezende de Maia Garcia para tratar do primeiro processo (também presentes nessa 13 

audiência, o Vice-Presidente, o Secretário-Geral do CFMV e o advogado Valentino). 14 

Destacou que a Procuradora foi categórica e focou em três pontos: a Lei nº 8666, diárias e 15 

transparência. Disse que o segundo processo focava além dessas questões, diversas outras a 16 

exemplo do uso do carro oficial do Conselho Federal. Esclareceu que foi entregue a ela o 17 

documento de resposta e que contou com mais de mil páginas descrevendo toda esta 18 

Gestão. Quanto ao segundo processo, o Procurador foi cientificado oficialmente que a 19 

resposta havia sido entregue à Procuradora Ana Carolina, o que resultou que a Procuradora 20 

recebesse também o segundo processo. Na sequência, ele destacou que recebeu um oficio 21 

comunicando o arquivamento proposto pela Procurada. Disse que no documento a 22 

Procuradora faz uma ressalva, informando que o arquivamento foi submetido à Primeira 23 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para homologação. 24 

Continuando, disse que para o segundo processo tem o mesmo despacho para 25 

arquivamento e procedeu à leitura dos dois documento da Dra. Ana Carolina “(...)”. Na 26 

sequência, ele esclareceu que ela propôs o arquivamento dos dois processos e que agora 27 

depende da homologação da Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal. 28 

Evidenciou que se trata de uma grande vitória do Conselho Federal, pois não foi constatada 29 

nenhuma irregularidade. Ato seguinte. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu comunicou 30 

que entregou ao Decom o Plano de Comunicação da Comissão de Responsabilidade 31 

Técnica e registrou sua satisfação de ter recebido a notícia e alguns documentos de que o 32 

CFMV está fazendo parte do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa no Comitê 33 

Gestor. Destacou que o Conselho tem muito a fazer, pois tem verificado muitos problemas 34 

nos Estados. No uso da palavra, o Presidente disse que foi um trabalho que teve início com 35 
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o Dr. Guilherme Marques e Dr. Geraldo que já convidou o Conselho a participar de outras 1 

Comissões. Mencionou que o CFMV está presente em cinco Comissões da CNA 2 

participando ativamente (bovino de corte, bovino de leite, aquicultura, etc). Ato seguinte. 3 

No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo comentou a semana intensa, as diversas 4 

reuniões e disse que a meta estipulada foi cumprida. Destacou que foi uma valorização do 5 

tempo e dos recursos do CFMV e parabenizou a Gestão pelo uso correto do dinheiro 6 

público. Na sequência, ele mencionou que recebeu, na pessoa de Coordenador do projeto 7 

Casa do Médico Veterinário, um oficio do CRMV-PB dirigido ao CFMV que foi 8 

despachado pela Presidência do CFMV para seu posicionamento. Ele informou que o 9 

Regional no documento faz uma solicitação de um estande completo para que possa 10 

participar do evento Paraíba Agronegócios2019 com realização no período de 15 a 11 

22/09/2019, em João Pessoa/PB. Em seguida, procedeu à leitura da solicitação. “(...)”. 12 

Continuando, informou a ausência de projeto junto ao pedido e ressaltou que o assunto terá 13 

que ser resolvido nesta Sessão. No uso da palavra, o Presidente disse que no mínimo o 14 

Regional deve informar se existe o espaço e como o CFMV poderá participar, se somente 15 

com material para distribuição ou ter presente um representante para prestar informações. 16 

No uso da palavra, o Conselheiro Irineu mencionou que ainda tem a parte de atendimento 17 

ao público e que uma exposição com essa tem praticamente um escritório do Regional no 18 

local e que é importante para os colegas. No uso da palavra, o Conselheiro Wendell 19 

esclareceu que a exposição será feita juntamente com o Governo do Estado e que é a 20 

FAEPA que encabeça a exposição e que ela vem se reunindo semanalmente com o 21 

SEBRAE, SENAR, OCB e o CRMV-PB. Ele esclareceu que ainda estão dependendo do 22 

recurso do Estado, pois o Governo não está querendo disponibilizar o valor solicitado e 23 

informou que o projeto definido ainda não foi enviado ao CFMV por conta dessa 24 

expectativa. Ele salientou que essa exposição é uma das mais visitadas, pois fica na Capital 25 

e que ela também faz parte da nova Gestão que estará à frente do CRMV-PB. Ao final, ele 26 

solicitou que seja acatada a solicitação, que o CFMV participe em conjunto com o 27 

Regional e que não fique perdida esta oportunidade de se mostrar à sociedade e aos 28 

profissionais. No uso da palavra, o Presidente disse que poderia apoiar com material de 29 

áudio que o CFMV já tem e que poderia estar passando ao CRMV-PB para que estruture 30 

um espaço para atendimento ao público onde teria a presença do CFMV. Esclareceu que o 31 

projeto Casa do Médico Veterinário teve seu orçamento aprovado e que tem o recurso 32 

destinado, mas que ainda falta a normatização. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo 33 

destacou que o recurso existe e que essa solicitação veio para ser contemplada pelo projeto 34 

Casa do Médico Veterinário e que o pedido é apoio para alugar um estande, mas que não 35 
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consta o custo e nem o nome da empresa que se pretende fazer a locação. Registrou que 1 

ele, como coordenador do projeto, não tem segurança para analisar e aprovar um pedido 2 

incompleto. No uso da palavra, o Presidente esclareceu que não tem mais tempo hábil. No 3 

uso da palavra, o Secretário-Geral sugeriu que seja aprovado um recurso X ao Regional 4 

para um determinado fim, pois não terá mais tempo do Regional apresentar um projeto. No 5 

uso da palavra, o Conselheiro Irineu disse que acha a sugestão razoável, mas que se corre o 6 

risco de encaminhar um recurso que poderá não ser suficiente para suprir o que o Regional 7 

pretende e ai terão que devolver o recurso. Ele sugeriu que fosse comunicado ao Regional 8 

a necessidade de ser apresentado pelo menos um projeto simples constando custos para que 9 

o CFMV possa ter um parâmetro financeiro. Em seguida, propôs que o Plenário delegasse 10 

à Diretoria do CFMV a prerrogativa de aprovar o pedido desde que o Regional cumpra as 11 

exigências necessárias. No uso da palavra, o Conselheiro Pitombo esclareceu que o evento 12 

será realizado de 15 a 22 de setembro de 2019 e que a próxima Sessão Plenária será 13 

realizada em 17 e 18 de setembro e que dessa forma não tem mais tempo de julgar nesta 14 

Sessão esse pedido. No uso da palavra, o advogado Armando Rodrigues Alves comentou a 15 

Resolução CFMV n° 964/2010 que disciplina essa questão, informando que os pedidos de 16 

apoio financeiro formulados pelos CRMVs devem ser protocolados no CFMV com a 17 

antecedência mínima de trinta (30) dias para viabilizar a participação em eventos; cento e 18 

vinte (120) dias para aquisição de bens ou serviços; cento e oitenta (180) dias para outras 19 

despesas não abrangidas nos incisos anteriores. Ele destacou que o Regional deve 20 

encaminhar junto ao pedido, um projeto com diversas informações e documentos 21 

comprobatórios. Complementando, ele informou que a própria Resolução diz que quando o 22 

pedido não vem formulado da forma normatizada, ele não deve sequer ser apreciado. No 23 

uso da palavra, o Conselheiro Pitombo salientou que foi aprovado o Projeto Casa do 24 

Médico Veterinário, mas que ele ainda não foi regulamentado e que o pedido do CRMV-25 

PB, então, deve ser analisado sob a luz da Resolução CFMV nº 964/2010. Disse que o 26 

pedido de apoio financeiro não atende à Resolução e sugeriu o recuo. No uso da palavra, o 27 

Presidente declarou que diante do que foi debatido, será enviado oficio aos Regionais 28 

esclarecendo que, caso desejem participar de qualquer exposição que solicitem apoio 29 

financeiro com base na Resolução CFMV nº 964/2010. Em seguida disse que o CRMV-PB 30 

deverá ser informado oficialmente da impossibilidade em atender ao pleito, o que foi 31 

aprovado, por unanimidade, pelo Plenário do Conselho Federal. Ato seguinte. No uso da 32 

palavra, a Conselheira Paula mencionou a EXPORINGO e que participará de uma reunião 33 

com o proprietário e os organizadores. Disse que nesta reunião ela irá solicitar algumas 34 

coisas e que o CRMV-SE deseja que seja liberado um espaço para a montagem de um 35 
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estande do Regional na feira que será realizada em setembro ou outubro de 2020 e 1 

questionou ao Presidente se o Conselho Federal também tem o interesse de participar do 2 

estande com o Regional. No uso da palavra, o Presidente declarou que é do interesse 3 

participar juntamente com o CRMV-SE com um estande. Ato seguinte. No uso da palavra, 4 

o Conselheiro Pitombo mencionou que faz parte do Grupo de trabalho que fará a avaliação 5 

de interessados na comenda Ivo Torturella e que ele e o Conselheiro João estão com 6 

disponibilidade de tempo para realizar essa ação, mas que o Conselheiro José Arthur está 7 

muito atarefado. Esclareceu que o julgamento deve acontecer na Sessão Plenária de 8 

setembro próximo. Ficou deliberado que o Conselheiro Federal, Méd. Vet. Irineu Machado 9 

Benevides Filho substituirá o Conselheiro Federal, Méd. Vet. José Arthur de Abreu 10 

Martins no Grupo de trabalho. Ato seguinte. No uso da palavra o Presidente solicitou ao 11 

Decom que fizesse uma nota da semana e que divulgue a quantidade de processos julgados 12 

pelas Turmas, pela Comissão de Tomada de Contas, pelo Plenário como um todo (Sessão 13 

Plenária Ordinária, Extraordinária e Especial de Julgamento de Processo Ético-14 

profissional. VI–ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do 15 

CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida agradeceu a presença e desejou a 16 

todos(as) um excelente retorno aos seus lares e declarou por encerrada a Tricentésima 17 

Vigésima Sétima (CCCXXVII) Sessão Plenária Ordinária do CFMV. E, solicitou que eu, 18 

Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume lavrasse a presente ata, que após lida, 19 

discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Brasília - DF, 09 de agosto de 20 

2019. Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida______________________, Méd. Vet. 21 

Luiz Carlos Barboza Tavares____________________________, Méd. Vet. Helio 22 

Blume_____________________________, Méd. Vet. Wanderson Alves 23 

Ferreira______________________________, Méd. Vet. Cícero Araújo 24 

Pitombo______________________, Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior 25 

______________________, Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior 26 

___________________________, Zoot. Wendell José de Lima 27 

Melo__________________________________, Méd. Vet. Irineu Machado Benevides 28 

Filho____________________________________, e Zoot. Paula Gomes 29 

Rodrigues____________________________. 30 


