
ATA DA QUARTA (IV) CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA 1 

CONSELHO FEDERAL E CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA 2 

VETERINÁRIA DO ANO DE 2021, REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE 3 

NOVEMBRO DE 2021, EM FLORIANÓPOLIS- SC............................................... 4 

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

Nos dias vinte quatro, vinte cinco, e vinte seis de novembro de dois mil e vinte um, nos 6 

termos da Resolução CFMV nº 669, de 10/8/2000, e da Resolução CFMV nº 1319, de 9 de 7 

abril de 2020, reuniram-se presencial e por meio de videoconferência viabilizada pela 8 

ferramenta/aplicativo/software ZoomMeeting, a Diretoria Executiva, os(as) 9 

Conselheiros(as) Federais, membros do Conselho Federal de Medicina Veterinária – 10 

CFMV, bem como os(as) Presidentes ou representantes dos Conselhos Regionais de 11 

Medicina Veterinária - CRMVs, para a realização da Quarta Câmara Nacional de 12 

Presidentes do Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 13 

de dois mil e vinte um. Convocada pelo Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco 14 

Cavalcanti de Almeida CRMV-SP nº 1012, mediante o Ofício Circular nº 0095, datado de 15 

21/10/2021. A Câmara foi presidida pelo Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco 16 

Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, e contou com a presença da Vice-Presidente, 17 

Méd. Vet. Ana Elisa Fernandes de Souza Almeida, CRMV-BA nº 1130, do Secretário-18 

Geral, Méd. Vet. Helio Blume, CRMV-DF nº 1551, do Tesoureiro, Méd. Vet. José Maria 19 

dos Santos Filho, CRMV-CE nº 0950, dos Conselheiros Federais Efetivos, Méd. Vet. Júlio 20 

Cesar Rocha Peres, CRMV-RO nº 0371, Méd. Vet. Paulo de Araújo Guerra, CRMV-PR nº 21 

1925, Méd. Vet. Marcilio Magalhães Vaz de Oliveira, CRMV-MG nº 1117, Méd. Vet. 22 

Marcelo Weinstein Teixeira, CRMV-PE nº 1874, Méd. Vet. Olízio Claudino da Silva, 23 

CRMV-GO nº 0547 e Célio Pires Garcia, CRMV-CE nº 1157, com a presença dos 24 

Conselheiros Federais Suplentes, Méd. Vet. Wirton Peixoto Costa, CRMV-RN nº 0309, 25 

Méd. Vet. André Luiz Teixeira de Carvalho, CRMV-AC nº 0124; Méd. Vet. Flávio Pereira 26 

Veloso, CRMV-SC nº 3381; Méd. Vet. Márcia França Gonçalves Villa, CRMV-RJ nº 27 

2954; Méd. Vet. Thiago Augusto Pereira de Moraes, CRMV-AL nº 0395; Méd. Vet. 28 

Valney Souza Correa, CRMV-MT nº 1641. Participaram dessa Câmara, Presidentes, Vice-29 

Presidentes e demais representantes dos CRMVs: CRMV-PB – Presidente Méd. Vet. 30 

Valéria Rocha Cavalcanti, CRMV-PB nº 0729; CRMV-PI – Presidente Méd. Vet. 31 

Anísio Ferreira de Lima Neto, CRMV-PI nº 0491, CRMV-GO – Presidente Méd. Vet. 32 

Rafael Costa Vieira, CRMV-GO nº 05255; CRMV-AP – Presidente Méd. Vet. José Renato 33 

Ribeiro, CRMV-AP nº 0028; CRMV-MG – Presidente Méd. Vet. Bruno Divino Rocha, 34 

CRMV-MG nº 7002; CRMV-MA – Presidente Méd. Vet. Francisca Neide Costa, CRMV-35 

MA nº 0539; CRMV-RN – Presidente Méd. Vet. Raimundo Alves Barreto Junior, CRMV-36 

RN nº 0307; CRMV-CE – Presidente Méd. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior, CRMV-37 

CE nº 1780; CRMV-RJ – Presidente Méd. Vet. Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de 38 

Miranda, CRMV-RJ nº 2773; CRMV-AC – Presidente Méd. Vet. Fábio Pires de Moraes, 39 

CRMV-AC nº 0152; CRMV-RS – Presidente Méd. Vet. Lisandra Ferreira Dornelles Fraga 40 
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da Silva, CRMV-RS nº 7271; CRMV-RO – Presidente: Méd. Vet. Licério Corrêa Soares 1 

Magalhães, CRMV-RO nº 0932; CRMV-SC – Presidente Méd. Vet. Marcos Vinícius de 2 

Oliveira Neves, CRMV-SC nº 3355; CRMV-MS – Presidente Méd. Vet. Rodrigo Bordin 3 

Piva, CRMV-MS nº 4287; CRMV-AL – Presidente Méd. Vet. Annelise Castanha Barreto 4 

Tenório Nunes, CRMV-AL nº 0373; CRMV-RR – Presidente Méd. Vet. Jose Ricardo 5 

Soares da Silva, CRMV-RR nº 0100; CRMV-BA – Presidente Méd. Vet. Altair Santana de 6 

Oliveira, CRMV-BA nº 1232; CRMV-PA – Presidente Méd. Vet. Nazaré Fonseca de 7 

Souza, CRMV-PA nº 0484, CRMV-AM – Presidente Méd. Vet. Haruo Takatani, CRMV-8 

AM nº 0269; CRMV-PE – Presidente Méd. Vet. Maria Elisa de Almeida Araújo, CRMV-9 

PE nº 2087; CRMV-SE – Presidente Méd. Vet. Eduardo Luiz Cavalcanti Caldas, 10 

CRMV-SE nº 0200; CRMV-TO – Presidente Méd. Vet. Márcia Helena da Fonseca, 11 

CRMV-TO nº 0307; CRMV-PR – Presidente Méd. Vet. Rodrigo Távora Mira, CRMV-12 

PR nº 3103; CRMV-ES – Presidente Méd. Vet. Virginia Teixeira do Carmo Emerich 13 

CRMV-ES 0568; CRMV-SP – Presidente Méd. Vet. Odemilson Donizete Mossero 14 

CRMV-SP nº 2889, e CRMV-MT – Presidente Méd. Vet. Roberto Renato Pinheiro da 15 

Silva, CRMV-MT nº 1364. I – ABERTURA DOS TRABALHOS – Em consonância 16 

com o art. 3º da Resolução nº 669/2000, às 09 horas, havendo quorum, o Presidente do 17 

CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida declarou aberta a Quarta Câmara 18 

Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2021. Ele externou sua satisfação 19 

em realizar mais uma Câmara, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos(as). Após 20 

as saudações iniciais, o Presidente rogou a Deus que o iluminasse na condução dos 21 

trabalhos, assim como os demais participantes na apreciação e discussão dos assuntos que 22 

serão tratados, que são de fundamental importância para a Medicina Veterinária e para a 23 

Zootecnia. Ato seguinte passou a palavra ao Dr. Marcos Vinicios de Oliveira Neves, 24 

Presidente do CRMV-SC, que externou sua alegria em realizar uma Câmara Nacional de 25 

Presidentes no seu Estado e em sua Gestão, apresenta ainda vídeo do NucleoVet. Ato 26 

continuo, foi franqueada a palavra ao Presidente da CIDASC – Companhia Integrada de 27 

Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, que por sua vez fez seus agradecimentos em 28 

participar do evento dessa magnitude.  II – ORDEM DO DIA.  2.1. Francisco Cavalcanti 29 

de Almeida – Presidente do CFMV, Atividades desenvolvidas pela Presidência.  Dr. 30 

Francisco fez a retrospectiva das ações de realizadas no exercício de 2021.O presidente 31 

relatou que o CFMV realizou 11 sessões plenárias ordinárias, três extraordinárias e cinco 32 

de julgamento de processos éticos-profissionais (PEPs), com a análise de 35 recursos. 33 

“Ainda serão realizadas mais duas sessões de PEP este ano, o que permitirá praticamente 34 

zerar a pauta de processos éticos”, destacou. Acrescentou que as duas turmas recursais 35 

realizaram, cada uma, cinco sessões de julgamento de processos administrativos. Por conta 36 

da pandemia de covid-19, o presidente reduziu as visitas técnicas aos CRMVs, mas ainda 37 

assim esteve presencialmente com as equipes dos regionais do Maranhão, Santa Catarina, 38 

São Paulo, Rio Grande do Norte e Tocantins. Durante o ano, todos os regionais 39 

participaram como convidados de sessões plenárias do federal e marcaram presenças nas 40 
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três CNPs realizadas, uma virtualmente em maio e outras duas presenciais: uma em junho, 1 

em Brasília, e outra em agosto, na cidade de Natal/RN.  O presidente destacou o 2 

acompanhamento diário dos projetos de lei (PLs) de tramitam no Congresso Nacional, bem 3 

como as participações em audiências públicas com os Três Poderes, trabalhando de forma 4 

estratégica em defesa das pautas de interesse da Medicina Veterinária e da Zootecnia. 2.2. 5 

Ana Elisa Almeida – Vice-Presidente do CFMV, Atividades desenvolvidas pelo 6 

Núcleo de Apoio aos Regionais – NAR. Dra. Ana Elisa, realiza uma retrospectiva sobre 7 

as ações desenvolvidas pelo NAR. Pondera, que nesse ano de 2021 tiveram seis 8 

treinamentos na Sede do CFMV, foram 21 Diretores, tais qual: AL, TO, PE, PA, ES e RN. 9 

Ocorreram 11 capacitações in loco nos Regionais: MT, PI, RJ, SE, ES, AL, MA, PE, RS, 10 

TO e BA, totalizando 121 funcionários capacitados. Informa ainda que foram feitos 11 

treinamentos on line, tais como: Prestação de Contas TCU, fiscalização, contabilidade, 12 

LGPD, licitação, planejamento e processos éticos, totalizando 553 funcionários 13 

capacitados. Informa ainda que foram reformulados os sites de 10 Regionais, sendo eles: 14 

RN RR, AP, AM, TO, PE, SE, ES, PA e PB. Ocorreram 7 avaliações/acompanhamento do 15 

engenheiro do CFMV, nas obras de reformas/construção dos seguintes Regionais: AC, RJ, 16 

AM, RS, BA, RO e MA. Ocorreram ainda 1.309 atendimentos via WhatsApp, 403 17 

atendimentos telefônicos, 274 e-mails respondidos. Tiveram ainda 02 solicitações de 18 

recursos via PRODES dos Regionais: AC e BA. 2.3. José Maria Filho – Tesoureiro e 19 

Coordenador das Comissões e GTs, Relatório anual das ações desenvolvidas pelas 20 

Comissões Assessoras e Grupos de Trabalhos. Dr. José Filho, apresenta as ações 21 

desenvolvidas pelas Comissões e Grupos de Trabalho. Relata que atualmente o CFMV tem 22 

8 Comissões Assessoras sendo essas: CNSPV – Comissão Nacional de Saúde Publica, 23 

COBEA – Comissão Nacional de Bem-estar Animal, CNEZ- Comissão Nacional de 24 

Educação em Zootecnia, CNEMV – Comissão Nacional de Educação da Medicina 25 

Veterinária, CONTHA – Comissão Nacional de Tecnologia e Higiene Alimentar, CNAS – 26 

Comissão Nacional de Animais Selvagens, CNMVL – Comissão Nacional de Medicina 27 

Veterinária Legal, CNDM – Comissão Nacional de Desastres em Massa Envolvendo 28 

Animais. Relata que foram encerrados os trabalhos das seguintes comissões: CNEV – 29 

Comissão Nacional de Estabelecimentos Veterinários, CNAF – Comissão Nacional de 30 

Fiscalização, CNRMV – Comissão Nacional de Residência em Medicina Veterinária e 31 

CONRET – Comissão Nacional de Responsabilidade Técnica. Relata que a CNSPV teve 32 

participação Reunião sobre Projeto de Controle de Zoonoses nas Comunidades indígenas 33 

da Região Norte. CEBEA, fez revisão da Resolução 1000/2021, emitiu parecer sobre 34 

interrupção gestacional em cadelas e gatas. CNEZ teve reunião com Câmara Técnica de 35 

Zootecnia, realizou o Fórum de Zootecnistas membros do Sistema CFMV/CRMVs. 36 

CNEMV, realizou analises e pareceres sobre processos de abertura/credenciamento de 37 

cursos de medicina veterinária junto ao MEC, ao total foram 20 processos analisados e 10 38 

processos sob análise. CONTHA, realizou 4 reuniões on line, uma presencial na Sede do 39 

CFMV, elaborou e entregou contribuições para o Manual de Responsabilidade técnica. 40 
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CNMVL, realizou uma reunião on line, estão trabalhando o plano de ação da Comissão. 1 

CNDM, realizou 7 reuniões, elaborou proposta de atualização do Manual de Desastres em 2 

Massa, manifestação e apoio às ações de combate a incêndios do Estado de Mato Grosso. 3 

GT Fiscalização, elaborou minuta de fiscalização remonta, roteiro de fiscalização em POA, 4 

roteiro de fiscalização em Casas Agropecuárias, elaborou ainda, manual de fiscalização 5 

(versão 2.0), Manual de conduta, Treinamentos e Mentorias com Regionais. GT Projeto 6 

Agropecuário, encaminhou oficio circular aos Regionais para levantamento do cenário 7 

atual do Sistema (os dados estão sendo consolidados). GT Atendimento Domiciliar, 8 

elaborou minuta de Resolução sobre atendimento em domicilio. GT Casas Agropecuária, 9 

está em articulação política junto aos projetos de lei que estão tramitando no Congresso, 10 

realizou reunião com Assessores Jurídicos sobre o tema. GT Vigilância Sanitária, elaborou 11 

minuta de resolução sobre o tema. GT CONCEA, realizou discussão sobre normativas, 12 

Elaboração de orientações para os RTs, elaboração de proposta de alteração na Resolução 13 

de RT de Biotérios. GT Manual Responsabilidade Técnico-Sanitária de estabelecimentos 14 

veterinários e congêneres, está trabalhando na elaboração do Manual de Responsabilidade 15 

Técnica. GT Serviços de Urgência e Emergência no âmbito da Medicina Veterinária, está 16 

trabalhando na elaboração de Resolução que discipline os serviços de urgência e 17 

emergência no âmbito da Medicina Veterinária. Lucas Souza – Controlador do CFMV, 18 

Plano de Gestão de Risco do Sistema CFMV/CRMV’s. Dr. Lucas, faz um retrospecto 19 

sobre os trabalhos desenvolvidos para geração do Plano de Gestão de Riscos. Relata qual é 20 

o entendimento do TCU sobre a Gestão de Risco. Pondera sobre a Resolução 1416/2021 e 21 

Portaria 82/2021. Relata que foram identificados 253 possíveis riscos, distribuídos em 22 

Gestão Administrativa, Gestão de Fiscalização e Cadastro de PF e PJ, Gestão Financeira, 23 

Gestão de Recursos Humanos. Relata ainda que desses 253 riscos conseguiu condensar em 24 

75 divididos em 12 categorias. Informa que após essa etapa será encaminhado expediente 25 

aos Regionais para poderem fazer suas ponderações sobre os riscos. Relata que o plano é 26 

dividido em 3 grupos: interno, interno e externo, externo. Ressalta sobre a importância dos 27 

regionais responderem esse material quando chegar. Dr. Francisco informa que será 28 

sorteado regionais para ser realizada a auditoria. SORTEIO DOS CONSELHOS QUE 29 

SERÃO AUDITADOS: Dr. Francisco, informa que só tem oficializado o CRMV-SC, que 30 

enviou expediente solicitando uma auditoria. Informa ainda que o regional será atendido 31 

além dos demais que serão sorteados. Na sequência realiza o sorteio dos Regionais que 32 

irão sofrer auditoria. Ficando dessa forma:  nordeste: CRMV-CE e CRMV-AL, norte: 33 

CRMV-TO, centro oeste: CRMV-DF, sudeste: CRMV-SP, sul: CRMV-RS. 2.4. Cyrlston 34 

Martins Valentino - Diretor do Departamento Jurídico do CFMV. Relata sobre os 35 

Resultados do Encontro de Advogados do Sistema CFMV/CRMVs, que ocorreu no estado 36 

do Rio de Janeiro, relata que foi feito um diagnostico onde foi constatado a seguinte 37 

situação: 44 advogados (18 efetivos), 91% com no mínimo, especialização, relata que 2 38 

regionais não contam com Advogados para contencioso, 5 regionais não contam para 39 

atividade judicante, 4 Regionais sem auxílio à fiscalização, 7 regionais sem participação 40 
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em Plenárias, 3 Regionais sem participação em Sessão Julgamento PEP, 5 Regionais sem 1 

atuação em inscrição em dívida ativa, 8 Regionais sem auxilio em votos em PEPs, 9 2 

Regionais sem auxilio em votos em PAs. Pondera sobre a situação de comprovação do 3 

envio de boletos. Informa que estão atuando de forma cooperativa e coordenada através de 4 

grupos de trabalhos. Falou sobre a centralização de ações ordinárias e MS, Banco 5 

centralizado de pareceres, peças e decisões, multiplicação das capacitações locais, reuniões 6 

periódicas e nacionais (BA e MS). Pondera sobre os pontos da Resolução 1330/2020, Lei 7 

14195, publicidade e propaganda, REsp 1338942/SP.  2.5. Marcos Paulo Paranhos Del 8 

Fiaco - Diretor do Departamento de TI do CFMV, Igor Pinto de Andrade –9 

Coordenador do Núcleo de Apoio aos Regionais do CFMV. Igor inicia falando sobre os 10 

trabalhados que estão em andamentos tais como: sites nos regionais AL e MA, confecção 11 

de 7 PCCS (AM, BA, DF, RN, MA, AP e AC), Tablet para Fiscalização, Chamamento 12 

público para recebimento de anuidades e taxas por cartão de crédito, Treinamento on-line e 13 

presencial, Revisão da Resolução 1041 e Resolução RT. Pondera sobre as principais 14 

entregas de 2021, que foram o manual descomplicado para cadastrar a ART e renovar ART 15 

via Web, Padronização sobre procedimentos adotados pelos regionais quanto ao auxiliar 16 

veterinário, orientação aos regionais nos termos de cooperação técnica (visa, MP), estudo 17 

sobre atualização do capital social e possível suspensão de empresas no SISCAD. Siscad 18 

WEB: Marcos Paulo, faz apresentação do que já está pronto do Sistema, relata que foi 19 

encaminhado aos regionais para realizarem os testes necessários. Sistema Unificada de 20 

Administração Pública – SUAP: Marcos Paulo, pondera que será um marco no Sistema 21 

CFMV/CRMVs, relata que é uma ferramenta muito pratica e intuitiva. Faz a apresentação 22 

inicial do SUAP aos Presidentes, Carteira de Identidade Profissional Eletrônica – CIP: 23 

Marcos pondera que o CFMV está processo de contratação com a casa da moeda. Relata 24 

que a carteira digital está pronta, mas não tem como disponibilizar porque não tem a foto 25 

dos profissionais. Pondera que será necessário o recadastramento do profissional. Faz a 26 

apresentação de como o profissional poderá fazer o recadastramento. Marcos fala ainda 27 

sobre o aplicativo para fiscalização, que vai otimizar os trabalhos. Na sequência faz a 28 

apresentação do aplicativo. Na sequência Igor, apresenta a UNI-CFMV, plataforma que 29 

estará disponível com treinamentos e cursos. 2.6. Laura Gabriela Snitovsky - Diretora 30 

do Departamento de Comunicação e Planejamento do CFMV – DECOMP: Resultado 31 

do Encontro dos Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs.  Laura inicia 32 

sua apresentação abordando os pontos que foram trabalhados durante o Encontro dos 33 

Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs. Relata que foi um trabalho muito 34 

enriquecedor. Teve o foco em Integração, Valorização e Reestruturação. Relata que 35 

estiveram presentes 22 Regionais, com 32 participantes. Relata que foram discutidas várias 36 

questões em termo de marcas, reposicionamento. Relata outro tema discutido é a ausência 37 

de políticas de comunicação do Sistema CFMV/CRMVs. Resultado da Campanha 38 

publicitária do dia do médico-veterinário.  Apresenta os resultados das campanhas do 39 

dia do Médico Veterinário, que foi veiculada em diversas plataformas tais como: 40 
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Facebook: com 970.59 pessoas alcançadas, 5.031.193 impressões, 13.678 cliques, 133.496 1 

visualizações, 0,27% CTR, 950 reações; Instagram: 1.024.357 pessoas alcançadas, 2 

3.363.102 impressões, 1.688 cliques, 15.333 visualizações, 0,05 CTR, 1.644 reações; The 3 

Hub, Radios Web, Twitter: 5.379.433 impressões, 181.055 engajamentos, 70.284 cliques, 4 

310 retweets, 0,33 CTR, 426.452 visualizações; Dynadmic: setembro: 147.625 impressões, 5 

1,32 frequência, 1.189 cliques, 56% VTR, outubro: 32.871 impressões, 1,00 frequência, 6 

377 cliques, 66% VTR. Logan:  setembro 58.800 impressões 1,08 frequência, 58.702 7 

cliques, 100% CTR, outubro: 52.430 impressões, 1,02 frequência, 52.430 cliques, 100% 8 

CTR. e TV. CNN: setembro: 1.020.169 impressões, 1,42 frequência, 2.133 cliques, 0,21 9 

CTR; outubro: 930.960 impressões, 1,22 frequência, 1.650 cliques, 0,28 CTR. Verizon: 10 

setembro 9.053.135 impressões, 2,05 frequência, 12.062 cliques, 0,13% CTR; outubro: 11 

5.998.287 impressões, 2,00 frequência, 13.282 cliques, 0,28% CTR.  2.7. Rodrigo 12 

Antônio Bites Montezuma – Assessor da Presidência Relatório dos Processos 13 

Legislativos de interesse da Medicina Veterinária e da Zootecnia: Dr. Rodrigo, relata 14 

os projetos de Lei em tramitação no Congresso estão divididos da seguinte maneira: 15 

Medicina Veterinária 684 PLs, Veterinária – 1212 PLs, Zootecnia – 254 PLs, Animais – 16 

8846 PLs, Maus tratos a animais – 922 PLs, Conselhos Profissionais – 12802 PLs, Meio 17 

Ambiente – 51439 PLs.  Dr. Montezuma, informa que foi enviado aos Regionais uma lista 18 

com mais de 400 Projetos de Lei para que os Regionais graduem a importância de cada 19 

um. Relata que o CFMV irá compilar esses dados e repassará para a empresa de assessoria 20 

parlamentar. 2.8. Fernando Rodrigo Zacchi e Rodrigo Antônio Bites Montezuma - 21 

Assessores da Presidência do CFMV. Comentários técnicos e jurídicos sobre a Lei nº 22 

14.228/2021. Dr. Fernando inicia sua apresentação informando que foi uma lei que não 23 

teve posicionamento do CFMV. Relata que é uma lei voltada para órgão público. Pondera 24 

que não entra em conflito com a Resolução 1000 do CFMV. Pondera ainda que a lei está 25 

de acordo com a lei de proteção de dados. Esclarece que a lei não inovou, pois, as ações já 26 

estavam sendo praticado.  2.9. Igor Pinto de Andrade - Coordenador do Núcleo de 27 

Apoio aos Regionais do CFMV, Fernando Rodrigo Zacchi – Assessor da Presidência. 28 

Apresentação da nova Resolução que disciplina a ART- online. Apresentação da 29 

Minuta que irá alterar a Resolução CFMV nº 1041/2013: Dr. Fernando antes de iniciar 30 

sua apresentação, pondera que sobre os tramites das Resoluções de Telemedicina e 31 

Publicidade. Relata que a Telemedicina já passou pela Câmara Técnica Veterinária onde 32 

esta fez todas as suas considerações e devolveu para o grupo técnico jurídico para redação 33 

final. A Resolução da publicidade está em análise pois, já passou por várias revisões. 34 

Iniciada a apresentação, pondera que tanto a Resolução 1041 quanto a Resolução da ART 35 

online estão preparadas para o digital. Relata que a contribuição para as duas resoluções foi 36 

pequena em torno de 7 a 8 Conselhos. Na sequência apresenta as atualizações das 37 

Resoluções 1041 e ART. Encerrada as apresentações foi aberta a palavra para os 38 

Presidentes. PALAVRA DOS PRESIDENTES: CRMV-PR - Dr. Rodrigo Mira: 39 

Pondera sobre a situação do desconhecimento por parte dos envolvidos sobre a missão, 40 
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visão e valores de seu respectivo Regional. Ressalta que no seu entendimento isso é muito 1 

preocupante. Sugere que seja feito um trabalho para elaborar missão, visão e valores do 2 

Sistema CFMV/CRMVs. Propõe a criação do projeto identidade na Universidade CFMV.  3 

Laura, informa que está totalmente de acordo com as colocações do Dr. Rodrigo. Igor 4 

responde que irá promover esforços para que seja realizado essas ações. CRMV-MG - 5 

Bruno: Pondera sobre a questão da desburocratização, relata sobre as questões que 6 

envolvem a retirada do alvará sanitário, pois estão tendo dificuldades para retirada, 7 

impactando diretamente na compra de medicamentos.  Solicita ainda, a normativa que 8 

isenta a cobrança de anuidade do profissional portador de doenças graves. Relata sobre a 9 

situação da ANCLIVEPA entrando em diversos estados com preços bem abaixo dos 10 

praticados.  Pondera ainda sobre a necessidade de promover a atualização da Resolução de 11 

maus tratos. Dr. Fernando, relata que esses apontamentos são reais, relata que o CFMV 12 

tem trabalhado nesta questão junto a Anvisa. Dr. Francisco responde que com relação a 13 

Anclivepa, o CFMV tem ciência das questões envolvidas, relata que já foram feitas ações 14 

no sentido de tentar impedir essas ações. Relata que está trabalhando politicamente para 15 

tentar reverter. CRMV-RJ – Dr. Romulo: Pergunta se o pagamento com cartão de crédito 16 

já vai valer para a anuidade de 2022. Pondera ainda, sobre a inscrição de profissionais. 17 

Relata ainda sobre o curso de auxiliar veterinário e sobre como será inscrito no Conselho. 18 

Solicita aos presidentes que ao realizarem eventos identifique os colegas com nome e 19 

número de CRMV e Estado. Comunica sobre o problema ocorrido na Anvisa no Rio de 20 

Janeiro, com a morte de um cachorro, informa que terá uma reunião com a Anvisa e 21 

solicita que o CFMV participe da ação. Informa que o Regional fará uma campanha sobre 22 

os alimentos de origem animal a serem consumidos no natal. Dr. Valentino, pondera que o 23 

procedimento é inscrever o profissional igual a qualquer outro. Dr. Fernando, Dr. Fernando 24 

informa que o auxiliar não vai existir, pois o MEC agora criou a figura do técnico 25 

veterinário com curso de mil hora, pondera que possível irá ter uma Lei regulamentando. 26 

Pondera que a ideia é que ele fique dentro do escopo do Conselho. Igor, informa que o 27 

cartão de crédito não terá impacto em 2022. CRMV-SP – DR. Odemilson: Informa que é 28 

uma honra está participando desta Câmara de Presidentes. CRMV-PI – Dr. Anísio: Relata 29 

sobre o novo desafio que irá enfrentar na Direção da EMBRAPA do Meio Norte. Reforça 30 

as colocações do Dr. Rodrigo Mira. Pondera que o Sistema tem evoluído, e precisa 31 

continuar evoluindo. Relata que antes referendar a questão do auxiliar, é necessário um 32 

trabalho sobre a questão da criminalização do exercício ilegal da profissão. CRMV-PA – 33 

Dra. Nazaré: Parabeniza a todos os envolvidos na realização da Câmara Nacional de 34 

Presidentes. Pergunta como será o termo de cooperação técnica com a Uni CFMV. Igor 35 

informa que o modelo que está sendo utilizado é o da AGU. CRMV-TO – Dra. Marcia: 36 

Parabeniza pelo auxílio do NAR nas questões que envolve o Regional. Pondera que ficou 37 

satisfeita com as alterações que serão promovidas na Resolução 1041. Pergunta se existe 38 

algum conhecimento ou experiência sobre o encaminhamento de denúncias por meio 39 

digital sem a necessidade de protocolar diretamente no Regional. Pergunta se existem 40 
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alguma brecha para fazer a mudanças de banco para outros bancos (cooperativas). Pondera 1 

sobre as questões que envolve o auxiliar veterinário, principal no que tange aos cursos. Dr. 2 

Valentino, pondera que o encaminhamento por e-mail deve ser assinado, e pode ser 3 

processada pelo Regional. Responde ainda que com relação a migração para bancos 4 

privados, a Legislação não permite que isso possa ocorrer neste momento. Dr. Francisco, 5 

pondera que a Resolução do auxiliar foi criada em virtude de constar o CBO. Pondera 6 

ainda que o MEC já criou a figura do Técnico Veterinário com carga horária de mil horas. 7 

Dr. Lisandra, pondera que seria importante transformando o auxiliar em profissão e não em 8 

ocupação, neste sentido poderia ser inscrito no Conselho e até cobrado anuidade, a 9 

exemplo do que é feito com o Técnico de Enfermagem. CRMV-AC – Dr. Fábio: Relata 10 

que na última Câmara foi falado do App de fiscalização, e nesse sentido coloca o CRMV-11 

AC para participar da fase de testes. Relata que tem se angustiado com relação a 12 

solicitação de apoio financeiro via PRODES, para aquisição de equipamentos. E até o 13 

momento não teve resposta, relata que alguns equipamentos estão tendo alta de preços 14 

absurdas e será complicado adquirir sem o recurso vier muito tarde.  Igor, relata que estará 15 

indo fazer um teste em Cascavel, para realizar testes no aplicativo. Com relação ao auxílio 16 

financeiro, relata que ocorrerá reunião do Prodes para tratar de todos os pedidos. CRMV-17 

MT – Dr. Roberto: Pondera que concorda completamente com as colocações do Dr. 18 

Rodrigo Mira. Ressalta sobre a necessidade de se criar um GT para trabalhar essa questão 19 

da identidade do Sistema, missão, visão e valores. Relata sobre sua preocupação com 20 

relação a possibilidade de enviar o boleto via AR, pois isso irá aumentar os custos 21 

consideravelmente. Pergunta se no SISCAWEB ao digitar o cep o endereço vem completo. 22 

E se vem o histórico do profissional. Marcos, responde que é utilizado a base de dados dos 23 

correios, e existem lugares que a própria base dos correios não tem o endereço. Responde 24 

que a questão do histórico já existe no Sistema.  Dr. Francisco pondera sobre a questão da 25 

identidade, já vem sendo trabalhada e discutida a algum tempo. Externa sua alegria com o 26 

posicionamento dos presidentes para que o Sistema avance nessa discussão. Relata que 27 

será criado um grupo de trabalho composto por 5 Presidentes de cada Região (norte, 28 

nordeste, sudeste, sul, centro oeste) para auxiliar nesse trabalho. Pondera que vai verificar 29 

a possibilidade do Dr. Roberto, Dr. Rodrigo Mira, Dr. Anísio, Dra. Nazaré, Dr. Bruno para 30 

fazerem parte deste grupo. O que foi acatado pelos Presidente indicados. Dr. Francisco 31 

relata que tem percebido o custo elevado que acarreta a emissão de boletos pelos 32 

Regionais, também o alto índice de cobrança de inadimplência, relata que o Conselho de 33 

Farmácia tinha esse mesmo problema e acabou com um acordo entre todos em centralizar 34 

as cobranças a nível de conselho federal sem tirar nenhuma independência financeira e 35 

administrativa de nenhum regional. Pondera que teve conselho com economia de 500 mil 36 

reais. Nesse sentido, sugere que o CFMV faça semelhante o que a Farmácia fez, onde 37 

centralizasse toda cobrança no CFMV.  Nesse cenário propões a criação de um Grupo de 38 

Trabalho para analisar essa possibilidade. A composição do grupo ficou da seguinte forma 39 

GT para estudar a possibilidade do envio dos boletos pelo CFMV, Norte: Marcia, 40 
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Nordeste: Valeria, Sudeste: Romulo, Centro Oeste:  Rafael, Sul: Mauro. Dr. Valentino, 1 

pondera que essa questão dos envios dos boletos foi discutida no encontro dos assessores 2 

jurídicas, e o entendimento que se chegou foi continuar o envio da forma que está e 3 

aqueles que estão inadimplentes sejam enviados por AR. Dr. Francisco sugere a criação de 4 

um grupo de Fiscal Federal composto por 10 profissionais de nível superior (médico-5 

veterinário e zootecnista) para atender aqueles Regionais que tem dificuldades na 6 

fiscalização. Dr. Anísio, pondera que esses profissionais sejam capacitados para 7 

desempenhar o papel que estarão desempenhando.  Dr. Valney, pondera que os trabalhos já 8 

foram feitos trabalhos pelo GT de Fiscalização, que desenhou o cenário do Sistema com 9 

relação a fiscalização. Sugere que seja feito um trabalho pontual com esses locais que estão 10 

tendo problemas, por meio de convênios ou termos de cooperação técnica. Dr. Flavio 11 

concorda com as ponderações feita pelo Dr. Valney.  Dr. Célio, concorda com as 12 

colocações feitas pelo Dr. Valney e Dr. Roberto. Sugere que talvez seja interessante, um 13 

grupo de Fiscais dentro do próprio Sistema.  Dra. Nazaré, pondera que toda ajuda é válida, 14 

relata que a situação do Pará é crítica e necessita de um apoio dessa magnitude. CRMV-15 

MA – Dra. Francisca Neide: Pondera sobre que a apresentação sobre a Gestão de Risco 16 

foi bastante importante. Solicita que se possível seja disponibilizado a ida do Dr. Lucas ao 17 

Regional para apresentar e discutir com os funcionários e Diretores. Pondera sobre as 18 

colocações feitas pelo Dr. Valentino, pergunta se os assuntos pautados no encontro de 19 

assessores jurídicos irão para os regionais. Com relação a carteira digital, pondera se já 20 

pode ser feito chamamento para o recadastramento ou tem que aguardar orientações do 21 

CFMV. Ressalta sobre a importância da união do Sistema frente a questão da criação de 22 

Hospitais Públicos. Dr. Lucas, responde que a ideia é realizar encontros, treinamentos para 23 

afinar os pontos da Gestão de Riscos. Dr. Valentino, responde que assuntos tratados 24 

durante o encontro deverão ser encaminhados a seus respectivos presidentes pelo próprio 25 

advogado do regional. Relata que já foi criado ambiente para o trabalho em conjunto. 26 

Relata que já foi solicitado que seja encaminhado a sugestões de mudanças. Marcos, 27 

responde que será liberado em dezembro aos Regionais para iniciar os procedimentos. 28 

CRMV-BA – Dr. Altair: Pondera que esses avanços com a implementação do SUAP será 29 

um ganho muito grande para os Regionais. Relata sua felicidade sobre a implementação da 30 

Uni-CFMV. Destaca que foi feito no Regional da BA, sobretudo um trabalho junto a 31 

Câmara Legislativa para falar sobre o abate de jumentos e mulas, para fins de 32 

comercialização da pele e demais itens. Relata a situação que a Perfecta vem trazendo para 33 

o Sistema com a realização de cursos em áreas privativas da medicina veterinária. Ressalta 34 

que é necessário fazer algo para coibir esse tipo de ação.  Dr. Francisco, informa que com 35 

relação ao abate de jumentos, foi encaminhado ao Ministério um estudo sobre a situação, 36 

mas até o momento não houve posicionamento quanto ao assunto. Relata que solicitou uma 37 

audiência com a Ministra para tratar do Mormo, Brucelose e Tuberculose. Dr. Célio, 38 

concorda com as ponderações do Dr. Altair. CRMV-SE – Dr. Eduardo: Registra que em 39 

Aracaju tem uma Delegacia especializada em maus tratos, relata que a Delegada procurou 40 
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o Regional para trabalhar em conjunto. Informa que em Aracajú teve um episódio de dois 1 

supostos veterinários que estão circulando em várias cidades fazendo castrações. CRMV-2 

CE- Dr. Atualpa:  Pergunta quando será feita atualização da Resolução 619 e dos manuais 3 

de Responsabilidade Técnica. Dr. Francisco informa que a atualização da Resolução 619 4 

está com relator para relatoria. Responde ainda que em relação aos manuais ele está sendo 5 

trabalhado em módulos. Pondera que a intenção é nomear Manual de Sanidade e 6 

Responsabilidade Técnica. CRMV-AM – Dr. Haruo: Relata sobre as ações realizadas 7 

pelo NAR no Regional, agradece pelo apoio que tem recebido do CFMV. Sugere que no 8 

SISCADWEB implemente o ponto de GPS que facilita no parâmetro da fiscalização. 9 

Marcos informa que irá fazer a implementação.  CRMV-ES – Dra. Virginia: Parabeniza a 10 

todos os envolvidos nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo CFMV. Sugere que 11 

seja criada uma equipe maior de trabalho dentro do NAR, considerando a demanda de 12 

trabalho que é alta. Ressalta que há a necessidade de atualizar a Resolução 780. Dra. Ana 13 

Elisa, corrobora com as palavras da Dr. Virginia sobretudo com a robustez da equipe. Dr. 14 

Francisco pondera que a CNAF gerou 3 presidentes e o assessor Fernando. Relata que o 15 

NAR tem a contribuição de alguns regionais. Informa que não pode mais contratar pessoas 16 

comissionadas pois, está no limite. Dr. José Filho, sugere que os Regionais encaminhem 17 

sugestões sobre o que fazer no caso da Perfecta. CRMV-PR – Dr. Rodrigo Mira: 18 

parabeniza a todos pelos trabalhos desenvolvidos até o momento. Solicita que seja 19 

encaminhado a todos os Presidentes o relatório de atividades que foi apresentado no início 20 

da Câmara de Presidentes.  CRMV-RJ – Dr. Romulo: Solicita que a segunda via da 21 

carteira quando fosse por roubo não seja paga pelo profissional. Informa que o Rio de 22 

Janeiro vai organizar 49º Congresso de Pequenos Animais em 2025. Informa que 23 

participou da Comissão do Senado Federal na Fiocruz, para tratar das vacinas contra 24 

COVID-19. CRMV-SP – Dr. Odemilson: Pondera sobre a situação dos PEPs no estado de 25 

São Paulo, informa que foram instaurados 46 processos e foram julgados 76 processos até 26 

o momento. Relata que o Regional irá propor alteração na Resolução que trata de processo 27 

ético. Relata que no Regional tem chegado mais de 100 processos de mutirão de castração. 28 

CFMV - Dr. Francisco: Faz a leitura de uma declaração emitida por Carolina Mourão, 29 

Presidente de uma ONG em Brasília. Relata que chegou a conversar com ela em 2019, e se 30 

prontificou para ajudar no trabalho com cães e gatos abandonados. CRMV-GO – Dr. 31 

Rafael: Sugere que o CFMV fizesse uma ação de marketing tratando da qualidade do 32 

ensino. Concorda com as colocações relativas a suspensão da anuidade para profissionais 33 

gestantes. Pergunta se algum Presidente tem algum trabalho positivo relativo as campanhas 34 

de castrações para frear os desvios de finalidade.  Relata que tem tido casos de Diplomas 35 

falsos. Relata sobre a importância do diagnóstico sobre o mormo e anemia infecciona 36 

equina. Parabeniza ao CFMV pelos trabalhos que vem sendo desenvolvido. Dr. Francisco 37 

informa que em São Paulo, é obrigatório o envio da relação dos formandos. Responde que 38 

com relação a suspensão da anuidade, o assunto está sendo trabalhado internamente com a 39 

Resolução de enfermos. Pondera que tem trabalho por um ensino de qualidade. Relata que 40 
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irá marcar uma audiência com o Ministro para tratar do assunto, demonstrando a situação 1 

do ensino da medicina veterinária e zootecnia. CRMV-PA – Dr. Nazaré: pondera a 2 

respeito do controle populacional, relata que em Belém coordenou esse trabalho. Relata 3 

que hoje o UVZ/CCZ em Belém tem uma médica veterinária como RT. Ressalta que a 4 

estratégia tem sido se aproximar dos políticos, como tem feito com um Deputado Federal 5 

que está se posicionando para concorrer a senador. Relata que tem feito trabalhos com os 6 

castras móveis. Relata que está próximo das ações do Hospital Público. CRMV-ES – Dra. 7 

Virginia: Pondera sobre a questão da OAB, se os colegas têm uma Comissão da OAB 8 

ativa, essas de bem-estar animal. Relata que elas estão muito voltadas para protetores. 9 

Relata que foi chamada para participar de reunião na OAB e foi arguida sobre uma série de 10 

fatores. Relata que explicou sobre qual o papel do órgão de fiscalização, mas eles não 11 

entenderam. Entende que deve ter uma atuação mais política nesse assunto. Relata que 12 

com relação as UVZs, no Espirito Santo está fazendo um check list para fiscalização 13 

porque recentemente o Ministério publicou Portaria tirando essas atribuições de bem-estar 14 

animal das UVZs. Relata que a intenção é buscar o CONASEMS para esclarecer a 15 

finalidade e responsabilidade técnica de cada esfera. CRMV-PI – Dr. Anísio: pondera que 16 

foi instado pelo MPT para realizar o concurso para Advogado, relata que encontrou o TAC 17 

do CFMV em 2016. Nesse sentido solicita apoio do CFMV para resolver essa questão. 18 

CRMV-MA – Dra. Francisca Neide: agradece pela a indicação de seu nome no 19 

PANVET. Pondera que no em São Luis as UVZs deixou de fazer o seu papel, e como esta 20 

é omissa as ONGs tomara para si, trabalhando de forma totalmente irregular. Relata que a 21 

estratégia que está sendo trabalhada é a formação de grupo de trabalho com o regional, 22 

ministério público, uvz e algumas ONGs. Relata ainda que não tem experiência negativa 23 

com diplomas falsos. CRMV-SC – Dr. Marcos: Pondera que tem discutido muito a 24 

questão da responsabilidade financeira do CRMV-SC, relata que sente falta de ter um 25 

indicador semelhante ao da Lei de Responsabilidade Fiscal, com gastos de pessoal, pois 26 

atualmente a folha de pagamento com pessoal com todos os impostos, encargos, benefícios 27 

está em torno de 75% da despesa. Relata que a tendência que seja reformulado alguns 28 

cargos dentro do Regional. Sugere que seja trabalhado de alguma forma essa questão, se 29 

colocando a disposição para auxiliar nessas questões. Dr. Francisco informa que essa é 30 

uma questão geral. Relata que tem trabalho essas questões dentro do próprio CFMV. Na 31 

sequência o senhor Presidente passou a palavras ao seu corpo de conselheiros, que por sua 32 

vez externou toda sua satisfação em participar dessa Câmara, desejando votos de 33 

prosperidade e felicidade a todos. IV–ENCERRAMENTO. Finalizadas as discussões, o 34 

Presidente do CFMV agradeceu mais uma vez a presença e a participação efetiva de 35 

todos(as). Ressaltou a certeza da agregação de novos conhecimentos e agradeceu 36 

nominalmente a cada um dos presidentes por terem participado tão ativamente do novo 37 

modelo da Câmara Nacional e declarou que o Sistema mais uma vez avançou em assuntos 38 

muito importantes. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 39 

Primeira Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2021, solicitando 40 
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que eu, Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. Helio Blume lavrasse a presente ata, que 1 

após lida e aprovada, vai assinada por mim e demais presentes. Brasília – DF, 26 de 2 

novembro de 2021.................................................................................................. 3 

CFMV Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida ___________________________, 4 

CFMV Méd. Vet. Ana Elisa Fernandes de Souza Almeida ________________________, 5 

CFMV Méd. Vet. Helio Blume _____________________________________________, 6 

CFMV Méd. Vet. José Maria dos Santos Filho__________________________________, 7 

CFMV Méd. Vet. Paulo de Araújo Guerra____________________________________, 8 

CFMV Méd. Vet. Marcilio Magalhães Vaz de Oliveira____________________________, 9 

CFMV Méd. Vet. Olízio Claudino da Silva_____________________________________, 10 

CFMV Méd. Vet. Wirton Peixoto Costa________________________________________, 11 

CFMV Méd. Vet, Márcia França Gonçalves Villa_______________________________, 12 

CRMV-PB – Méd. Vet. Valéria Rocha Cavalcanti________________________________, 13 

CRMV-PI – Méd. Vet. Anísio Ferreira de Lima Neto _____________________________, 14 

CRMV-GO – Méd. Vet. Rafael Costa Vieira___________________________________, 15 

CRMV-AP – Méd. Vet. José Renato Ribeiro____________________________________, 16 

CRMV-MG – Méd. Vet. Bruno Divino Rocha _______________________________, 17 

CRMV-MA – Méd. Vet. Francisca Neide Costa _________________________________, 18 

CRMV-RN – Méd. Vet. Raimundo Alves Barrêto Júnior __________________________, 19 

CRMV-CE – Francisco Atualpa Soares Júnior __________________________________, 20 

CRMV-RJ – Méd. Vet. Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda _________________, 21 

CRMV-AC – Méd. Vet. Fábio Pires de Moraes _________________________________, 22 

CRMV-RS – Méd. Vet. Lisandra Ferreira Dornelles Fraga da Silva _________________, 23 

CRMV-RO – Méd. Vet. Licério Corrêa S. Magalhães ____________________________, 24 

CRMV-SC – Méd. Vet. Marcos Vinícius de Oliveira Neves _______________________, 25 

CRMV-MS – Méd. Vet. Rodrigo Bordin Piva ___________________________________, 26 

CRMV-AL – Méd. Vet. Annelise Castanha Barreto Tenório Nunes___________________, 27 

CRMV-RR – Méd. Vet. Jose Ricardo Soares da Silva__________________________, 28 

CRMV-BA – Méd. Vet. Altair Santana de Oliveira___________________________, 29 

CRMV-PA – Méd. Vet. Nazaré Fonseca de Souza________________________________, 30 

CRMV-AM – Méd. Vet. Haruo Takatani _______________________________________, 31 

CRMV-PE – Méd. Vet. Maria Elisa de Almeida Araújo __________________________, 32 

CRMV-SE – Méd. Vet. Eduardo Luiz Cavalcanti Caldas__________________________, 33 

CRMV-TO – Méd. Vet. Márcia Helena da Fonseca_______________________________; 34 

CRMV-PR – Méd. Vet. Rodrigo Távora Mira _______________________________; 35 

CRMV-ES – Méd. Vet. Virginia Teixeira do Carmo Emerich ___________________, 36 
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CRMV-MT – Méd. Vet. Roberto Renato Pinheiro da Silva________________________, 1 

CRMV – SP - Méd. Vet. Odemilson Donizete Mossero__________________________. 2 

 3 


