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

No dia quatorze de abril de dois mil e vinte, nos termos do art. 33 da Resolução CFMV nº 7 

856, de 30 de março de 2007, e da Resolução CFMV nº 1319, de 9 de abril  de 2020, 8 

reuniram-se por meio de videoconferência viabilizada pela ferramenta/aplicativo/software 9 

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

Tricentésima Trigésima Quarta (CCCXXXIV) Sessão Plenária Ordinária do CFMV, 11 

convocada pelo Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume, CRMV-DF nº 1551 mediante o 12 

Memorando Circular nº 00014/2020/CFMV-SG. A Sessão foi aberta e presidida pelo 13 

Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, e 14 

contou com a presença do Vice-Presidente, Méd. Vet.  Luiz Carlos Barboza Tavares, 15 

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

Tesoureiro, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira, CRMV-GO nº 0524, dos Conselheiros 17 

Federais Efetivos, Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº 3562, Méd. Vet. José 18 

Arthur de Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667, Méd. Vet. João Alves do Nascimento 19 

Júnior, CRMV-PE nº 1571, Méd. Vet. Francisco Soares Atualpa Junior, CRMV-CE nº 20 

1780 e Méd. Vet.  Therezinha Bernardes Porto, CRMV-MG nº2902. Registra ainda a 21 

presença do Conselheiro Suplente, Nestor Werner, CRMV-PR Nº 0390.  I - ABERTURA 22 

DOS TRABALHOS. De acordo com o art. 36 da Resolução CFMV nº 856/2007, às 9h25 23 

do dia 14 de abril de 2020, havendo quórum, o Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco 24 

Cavalcanti de Almeida declarou aberta a CCCXXXIV Sessão Plenária Ordinária do 25 

CFMV, fazendo as saudações iniciais, rogando a Deus que ilumine todos Conselheiros 26 

Federais na condução, apreciação e julgamentos dos assuntos que serão tratados, e que a 27 

decisão proferida seja a mais certa e coerente possível. Ato seguinte, registrou ainda a 28 

presença da Chefe de Gabinete da Presidência do CFMV, Méd. Vet. Erivânia Camelo de 29 

Almeida, da jornalista Flávia Lôbo, Diretora do Departamento de Comunicação do CFMV, 30 

do Advogado Cyrlston Martins Valentino, representante do Departamento Jurídico do 31 

CFMV, da Assessora da Presidência, Laura Snitovsky, da Secretária da Presidência, Sra. 32 

Nara Sâmara Batista de Assunção, e do servidor Igor Pinto de Andrade, responsável pelo 33 

Núcleo de Apoio aos Regionais (NAR).  II - DISCUSSÃO DA ATA DA 34 

TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA (CCCXXXIII) SESSÃO PLENÁRIA 35 

ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - 36 
CFMV. No uso da palavra, o Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume, 37 

cumprimentou a todos(as), esclarecendo que para dar agilidade no processo e considerando 38 

que a ata foi enviada por e-mail para todos os conselheiros fazerem suas ponderações. As 39 

sugestões de alteração enviadas forma todas implementadas no respectivo instrumento, 40 
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restando apenas as respectivas assinaturas. Ato contínuo, o Presidente colocou em 1 

discussão a solicitação do Secretário-Geral, tendo sido aprovada a Ata da 333ª Sessão 2 

Plenária Ordinária. III-COMUNICAÇÕES EM GERAL. 3.1. Da Presidência. Informou 3 

que em 17/03/2020, esteve em reunião com Dr. Mario Pulga, Dr. Odemilson, e o 4 

Presidente Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, Dr. João Buck, acompanhado 5 

do conselheiro, Dr. Eduardo Pacheco. Para tratar da realização de um Fórum que 6 

Associação irá realizar. Informa que diariamente estabelece contato com os Diretores e 7 

funcionários do CFMV para tratar das ações desenvolvidas dentro Sistema 8 

CFMV/CRMVs. Cita que intercedeu junto ao Ministério da Saúde para que os médicos-9 

veterinários fossem inseridos em vídeo institucional veiculado pelo citado Ministério e que 10 

homenageava os profissionais de saúde, no que foi atendido. Relata que participou de uma 11 

live no Instagram com a jornalista Priscilla, representante da Associação AviNews, para 12 

tratar sobre a Portaria do Ministério da Saúde nº 639/2020 entre outros assuntos. No dia 13 

07/04/2020, participou, por meio do Skype, de um bate papo com Associação Brasileira 14 

dos Hospitais Veterinários, com toda Diretoria da Associação, para tratar da realização do 15 

Fórum, qualidade do ensino e linha de crédito. 3.2. Da Vice-Presidência: Informa que não 16 

teve nenhum evento no período de quarentena. Justifica o motivo por não ter participado 17 

da última Sessão Plenária Ordinária.  3.3 Da Secretaria-Geral:  Dr. Helio, inicialmente 18 

parabeniza pela inovação em realizar a plenária por meio de videoconferência, ressalta que 19 

cada vez mais o CFMV e seus componentes terão que se familiarizar com uso dessas 20 

ferramentas. Relata que também existem outras ferramentas tais como: cisco, zoom etc. 21 

informa que participou de reunião na WVA em conjunto com Dr. Pitombo. Relata que está 22 

participando da capacitação do Ministério da Saúde, ressaltando que vale a pena. Informa 23 

que esteve na sede do CFMV por 3 vezes nesse período de quarentena para assinatura de 24 

documentos. 3.4. Da Tesouraria. Dr. Wanderson informa que nesse período de quarentena 25 

ficou muito ligado ao Decom/CFMV. Relata que deu mais de 30 entrevistas referente a 26 

COVID-19. 3.5. Da Chefia de Gabinete: Dra. Erivânia informa que desde o início do 27 

período de quarentena, está envolvida com os trabalhos do CFMV. Relata que os trabalhos 28 

foram acompanhados diariamente por meio de grupos de WhatsApp e E-mail. Relata que 29 

nesse período houveram muitas dúvidas por parte dos Regionais e que foram de imediato 30 

respondidas. Informa que o CRMV-PR consultou sobre a possiblidade de alterar a data da 31 

eleição e na ocasião foi respondido que o processo eleitoral deve continuar conforme 32 

programado. Informa ainda,  que os Presidentes dos Regionais encaminharam um ofício ao 33 

CFMV solicitando linhas de crédito especiais para médicos-veterinários e zootecnistas.  34 
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O pedido tem como base a Resolução nº 4.798/2020, do Banco Central do Brasil, que 1 

Institui linha de crédito especial com recursos dos Fundos Constitucionais de 2 

Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO), para 3 

promover a recuperação ou a preservação de atividades dos setores produtivo, industrial, 4 

comercial e de serviços, frente aos impactos gerados pela COVID-19. O CFMV através de 5 

Montezuma entrou em contato com o Banco de Brasília e foi informado que as 6 

negociações terão que ser feitas em cada região do País. Nesse sentido o Presidente 7 

solicitou que fosse encaminhado aos presidentes dos conselhos regionais uma nota técnica 8 

explicando os procedimentos que deverão ser adotados, pelos Presidentes dos Conselhos e 9 

Conselheiros do Federal, nos estados onde estão localizados os Bancos de Fomento 10 

Regional e as Superintendências de desenvolvimento do FNE, FCO e FNO. Comunicou 11 

que a rede Ipiranga estar oferecendo dez por cento (10%) de desconto para os profissionais 12 

da área de saúde e que na lista de profissionais não estava incluído os Médicos-13 

Veterinários e os Zootecnistas e que o CFMV entrou em contato e já foi incluído os 14 

profissionais inscritos no CFMV. Informou que a rede Ipiranga solicitou os dados dos 15 

inscritos para cadastrar os possíveis beneficiários. O pleno do conselho aconselhou não 16 

entregar os dados e que cada profissional deverá fazer o cadastro individual. E que o 17 

Gabinete informasse aos Presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária.  18 

 IV – ORDEM DO DIA. 4.1. ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA 19 
TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA.  Dr. Francisco registra a ausência do conselheiro 20 

José Wendell e, dada a situação, efetiva o conselheiro suplente Nestor Werner para 21 

participar da Sessão. 4.1.1.Processo Administrativo CFMV nº 0616/2020, Assunto: 22 

Deliberação quanto à decisão que, ad referendum, negou pedido de prorrogação das 23 
eleições do CRMV-MT: No uso da Palavra o Presidente esclareceu se trata de uma 24 

solicitação do Presidente de Mato Grosso a pedido da Comissão Eleitoral. Informa que 25 

acatou o parecer do Dejur do CFMV, mantendo o processo eleitoral para data de 26 

05/05/2020. DECISÃO: O Plenário aprovou por unanimidade. 4.1.2.Deliberação quanto 27 

à decisão que, ad referendum, publicou a Resolução CFMV 1312/2020 - Define, ad 28 

referendum do Plenário do CFMV, medidas emergenciais para mitigação dos riscos 29 
decorrentes da doença causada pelo COVID-19. No uso da Palavra o Presidente 30 

esclareceu do que se tratava a resolução e submeteu para aprovação do Plenário. 31 

DECISÃO: O Plenário referendou por unanimidade a Resolução 1312/2020.  4.1.3. 32 

Deliberação quanto à decisão que, ad referendum, publicou a Resolução CFMV 33 

1313/2020 - Define, ad referendum do Plenário do CFMV, o calendário da eleição de 34 
2020 para o CFMV. No uso da Palavra o Presidente esclareceu do que se tratava a 35 
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resolução e submeteu para aprovação do Plenário. DECISÃO: O Plenário referendou por 1 

unanimidade a Resolução 1313/2020. 4.1.4. Deliberação quanto à decisão que, ad 2 

referendum, publicou a Resolução CFMV 1314/2020 - Prorroga, ad referendum do 3 
Plenário do CFMV, a data de vencimento das anuidades do exercício de 2020. No uso 4 

da Palavra o Presidente esclareceu do que se tratava a resolução e submeteu para 5 

aprovação do Plenário. DECISÃO: O Plenário referendou por unanimidade a Resolução 6 

1314/2020. 4.1.5. Deliberação quanto à decisão que, ad referendum, publicou a 7 

Resolução CFMV 1317/2020. Prorroga, ad referendum do Plenário do CFMV, a data 8 

de entrega da Prestação de Contas e Relatório de Gestão do exercício de 2019, do 9 
Sistema CFMV/CRMV’s. No uso da Palavra o Presidente esclareceu do que se tratava a 10 

resolução e submeteu para aprovação do Plenário. DECISÃO: O Plenário referendou por 11 

unanimidade a Resolução 1317/2020. 4.1.6. EXTRA PAUTA: 4.1.6.1. Deliberação 12 

quanto à decisão que, ad referendum, publicou a Resolução CFMV 1319/2020. 13 

Dispõe, ad referendum do Plenário do CFMV, acerca da realização de Sessões 14 

Deliberativas e Reuniões de Diretoria Executiva, Comissões e Grupos de Trabalho em 15 

ambiente virtual durante o enfrentamento da crise provocada pela Pandemia do 16 
COVID-19. No uso da Palavra o Presidente esclareceu do que se tratava a resolução e 17 

submeteu para aprovação do Plenário. DECISÃO: O Plenário referendou por unanimidade 18 

a Resolução 1319/2020. 4.1.6.2. Boletim Financeiro do CFMV (informações contábil-19 

financeiras). Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira. 20 

Ato contínuo, o apresentante informa a situação sobre a receita e despesa do CFMV no 21 

exercício de 2020. Informa que o CFMV está com um saldo de aproximadamente quarenta 22 

milhões. Relata que está preocupado com a arrecadação de alguns Estados, dentre eles o 23 

CRMV-RS CRMV-MT e CRMV-GO, pois tiveram quedas significativas em suas 24 

arrecadações. Destaca que o caso mais evidente é o do Rio Grande do Sul, pois arrecadou a 25 

menor mais de um milhão e duzentos mil. Na discussão Dr. José Arthur informa que 26 

também não entende o motivo dessa queda. Dr. Helio, relata que isso pode ser um reflexo 27 

fruto de desalinhamentos entre a Diretoria Executiva do Regional e os profissionais do 28 

interior do estado. Dr. Francisco Cavalcanti, solicita que seja enviado expediente aos 29 

Regionais solicitando justificativas para a queda da arrecadação. 4.1.6.3. Processo 30 

Administrativo CFMV 371/2020. Origem: CRMV-RJ. Assunto: Eleições do 31 

CRMV/RJ. Apresentante: Dr. Francisco Cavalcanti.  Presidente esclareceu que a 32 

solicitação é referente a situação em que o Estado do Rio de Janeiro vem passando em 33 

relação a pandemia da COVID-19, e desta forma solicita adiamento das Eleições do 34 

CRMV-RJ. DECISÃO:  O Plenário aprovou por unanimidade a solicitação do Regional. 35 
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4.1.6.4. Processo Administrativo CFMV 1055/2020, Assunto: Solicitação de recurso 1 

financeiro para custeio de despesas administrativa. Origem: CRMV-AP, Relator: Helio 2 

Blume. Ato continuo o Presidente do CFMV franqueou a palavra ao relator. Na sequencia 3 

o relator procedeu à leitura de seu voto, parte integrante dos autos, ao fim do qual concluiu: 4 

“(...)” “CONCLUSÃO E VOTO: Ao teor do exposto, CONHEÇO DO PEDIDO DE 5 

APOIO FINANCEIRO formulado pelo CRMV-AP, para, no mérito, SUGERIR O 6 

DEFERIMENTO do aporte financeiro no valor de ATÉ R$ 226.940,00 (duzentos e vinte e 7 

seis mil e novecentos e quarenta reais) para custeio de despesas correntes (inclusive de 8 

pessoal), condicionado as seguintes exigências: 1)Que o CFMV por meio DEPAD/NAR, 9 

submeta à apreciação da Presidência do CFMV, uma proposta de plano de restruturação 10 

financeira-administrativa do CRMV-AP, o MAIS BREVE POSSÍVEL, pois, conforme 11 

pronunciamento de seu assessor contábil, “o CRMV-AP não possui estrutura financeira 12 

para se manter independentemente do Conselho Federal”. 2) Que o CRMV-AP se 13 

abstenha de contratar pessoal, até que seja realizado o estudo por parte do CFMV, pois, 14 

se o Regional não está conseguindo se manter com o quadro existente atual, quem dirá, 15 

aumentando seu quadro de funcionários. É como voto. DECISÃO:  DECISÃO:  O 16 

Plenário aprovou por unanimidade o apoio financeiro no valor de até R$ 226.940,00 para 17 

custeio das despesas correntes indicadas no pedido do Regional, que deve ser transferido 18 

imediatamente de forma parcelada trimestralmente, devendo ser apresentadas prestações de 19 

contas parciais e, ao final, prestação de contas geral. Decidiu ainda que o Regional deve 20 

abdicar de qualquer processo de contratação de pessoal. Por fim, decidiu que novas 21 

solicitações por parte do Regional só seriam apreciadas após atendidas a condicionante 22 

indicada pelo relator. 4.1.6.5. Apresentação DECOM/CFMV. Apresentante: Flavia 23 

Lobo. Ato continuo o Presidente do CFMV franqueou a palavra a apresentante. No uso da 24 

palavra a Flavia apresenta um resumo dos trabalhos realizados pelo DECOM/CFMV nesse 25 

período da Pandemia. Registra que o trabalho é exaustivo, mas com a criação do grupo de 26 

gestão de crise ajudou bastante para resolução dos questionamentos apresentados. Salienta 27 

que nesse período de Pandemia, o CFMV foi bastante evidenciado como fonte de 28 

informação nos diversos veículos de comunicação. De acordo com Flávia, ao longo de 30 29 

dias, foram mais de 20 entrevistas provocadas pelo Decom; houve a publicação de 917 30 

matérias (TVs, rádios, sites, blogs e impressos) citando o nome do CFMV (31 matérias em 31 

TV e 65 em rádio). Houve bastante interação com os Conselhos Regionais e internautas. 32 

Pela primeira vez, o CFMV se tornou porta-voz da Medicina Veterinária. Houve vários 33 

elogios dos profissionais em relação à atuação do CFMV durante a pandemia. V – 34 

ASSUNTOS GERAIS. 5.1. Laura Snitovsky: No uso da palavra a Assessora da 35 
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Presidência, informou que que vem auxiliando no acompanhamento das discussões 1 

internacionais sobre a COVID-19. Informou que em parceria com o Controlador (Lucas 2 

Dias) vem trabalhando nas respostas ao Questionário enviado pelo TCU - Tribunal de 3 

Contas da União e iniciando os textos relativos ao Relatório de Gestão. 5.2. Dr. Cicero 4 

Pitombo: No uso da palavra, Dr. Cicero informa que nesse período de quarentena 5 

participou de duas reuniões com a WVA, para tratar de alguns assuntos dentre eles a 6 

realização do Congresso. Esclarece que o congresso foi cancelado. Relata que para seu 7 

espanto o a WVA ofereceu para Nova Zelândia a realização da edição de 2023, e que se de 8 

fato isso se confirmar será retirada a candidatura do Brasil para realização do evento em 9 

2023. Relata ainda, que está defendendo que a restituição da inscrição que foi paga pelo 10 

CFMV para o Congresso que foi cancelado seja de 100% e não na porcentagem que a 11 

WVA está propondo. Por fim, informa que o PANVET está mantido para outubro. 5.3. 12 

Dra. Therezinha Porto: No uso da palavra Dra. Therezinha parabeniza a toda equipe do 13 

CFMV que está envolvida com os trabalhos e ações nesse período de quarentena. Salienta 14 

que com relação ao desconto de 10% promovido pelo posto Ypiranga para o abastecimento 15 

de combustível para profissionais Médicos Veterinários e Zootecnista deve ser acatada a 16 

apresentação, no ato do abastecimento, da identidade profissional e não o fornecimento do 17 

banco de dados previamente. 5.4. Dr. João Alves: Informa que está presidindo a comissão 18 

de inquérito relativa aos fatos acontecidos no CRMV-MS. Relata que o prazo para 19 

conclusão dos trabalhos foi prorrogado. 5.5. Dr. José Arthur: Solicita o envio do 20 

calendário Eleitoral dos Regionais e informa que está envolvido diretamente com os 21 

trabalhos da Expointer 2020. 5.6. Dr. Luiz Carlos: Esclarece que no tocante ao Cadastro 22 

do Ministério da Saúde, fez seu cadastramento e também o treinamento. Relata que 23 

embora, ainda, não tenha recebido o Certificado, deve haver um encorajamento/motivação 24 

para que os demais colegas profissionais façam o cadastro e o treinamento.  VI – 25 

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CFMV, Méd. Vet. 26 

Francisco Cavalcanti de Almeida agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 27 

Tricentésima Trigésima Quarta (CCCXXXIV) Sessão Plenária Ordinária do CFMV. E 28 

solicitou que eu, Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume, lavrasse a presente 29 

ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Brasília - DF, 30 

14 de abril de 2020..................  31 

Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida_____________________________________, 32 

Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares _____________________________________, 33 

Méd. Vet. Helio Blume_____________________________________________________,  34 

Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira___________________________________________,  35 
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Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo_____________________________________________,  1 

Méd.Vet. Francisco Soares Atualpa Junior ______________________________________,  2 

Méd. Vet. José Arthur de Abreu Martins_______________________________________, 3 

Méd. Vet.  Therezinha Bernardes Porto ________________________________________, 4 

Méd. Vet.  João Alves do Nascimento Júnior___________________________________, e 5 

Méd. Vet. Nestor Werner___________________________________________________. 6 


