
ATA DA 382º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA – CRMV/RR. 

Às 19h44min do dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um, nos termos do Art. 38º da Resolução 

CFMV Nº 591, de 26 de junho de 1992, e atendendo o Edital de Convocação Nº 008/2021, reuniram-se 

online cada qual em suas residências, sob a presidência de seu titular, Méd. Vet. José Ricardo Soares 

da Silva, os membros do seu Plenário: Méd. Vet. José Kleber Oliveira de Farias – Vice Presidente, a 

Méd. Vet. Yêda Suely de Souza Rodrigues – Secretária Geral e o Zoot. Jalison Lopes – Tesoureiro. 

Conselheiros Efetivos: Méd. Vet. Lucas Araújo Lima e Sérgio Alberto Nascimento Melo, as Zoot. 

Priscila Maia Pinheiro e Jouse Moreira Sanches. Sob a PAUTA adiante: 1 – ABERTURA DOS 

TRABALHOS: 1.1 – Em consonância com o Art. 40 da Res. CFMV 591/92, havendo o “quórum” 

regimental de 2 Diretores e 4 Conselheiros, houve a formação do quórum por 4 Diretores e 4 Conselheiros 

Efetivos. 1.2 – Ausentes os Conselheiros Efetivos, Médicos Veterinários Emílio Bernardon Neto e 

Thiago Pimentel Corrêa, o qual informou que não teria como participar devido compromisso agendado 

no mesmo horário da Plenária e por se encontrar em tratamento de saúde fora do Estado, respectivamente. 

1.3 – Não houve a necessidade de substituição por Conselheiro Suplente. O Senhor Vice-presidente 

declarou aberta a 382º Sessão Plenária Ordinária Online do CRMV/RR, com as saudações iniciais aos 

presentes e rogando a Deus, por intermédio de oração que ilumine a todos na condução e julgamento dos 

assuntos a serem tratados e que a Plenária ocorra da melhor forma possível, para atendimento dos 

seguintes pontos de pauta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, abriu os trabalhos, o qual consultou os presentes se 

concordavam com a pauta estabelecida e se alguém tinha algo a dizer sobre a referente pauta, onde todos 

concordaram com a mesma, parabenizou os colegas zootecnistas Jalison Lopes e Jouse Moreira Sanches, 

por representar o CRMV-RR no I Fórum dos zootecnistas do sistema CFMV/CRMVs destacou a 

importância para a classe e para o nosso Conselho a representação nesses eventos, o vice agradeceu pelo 

belo trabalho dos zootecnistas que compõem a Diretoria, agradeceu pelo respeito, dedicação de todos 

pela valorização da profissão que é de grande valor para o Sistema, também falou que esteve conversando 

com a Méd. Vet. Maria da Conceição Sales sobre uma parceria com o Centro de Controle de Zoonoses 

para realizar trabalhos de divulgação em nossas redes sociais e site sobre maus tratos, bem estar animal, 

incluir em nossos projetos que envolvam saúde pública. 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA 

382º, após lida pela Secretária Geral e aprovada, o Presidente deu continuidade aos trabalhos iniciando 

os assuntos da plenária. 3 – COMUNICAÇÕES EM GERAL: 3.1 DA PRESIDÊNCIA: 3.1.1 – O 

Senhor Presidente iniciou agradecendo a participação de todos. Levantou acontecimentos importantes, 

como a reunião na 3ª Câmara Nacional dos Presidentes de 2021, que foi destacado sobre a semana da 

Campanha de comunicação que estão planejando para o Dia dos Médicos Veterinários, nesse evento foi 

debatido muitos assuntos a respeito dos desafios do Sistema para avançar no desenvolvimento e na 

valorização da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Comentou também, a respeito do Fórum de 

Zootecnia, no qual vê esse evento que foi o primeiro Fórum de peso Nacional de Zootecnia, com uma 

repercussão positiva a nível de Brasil, comentou que ás vezes um evento assim basta para ter uma noção 

e levantar tantos assuntos de acréscimo para as áreas, ainda mais ao vivo, e podendo estar presencial, 

dando a oportunidade de acompanhar toda a movimentação  como foi falado pela Conselheira Jouse 

Sanches,  a equipe do Conselho Federal foi muito proativa, dedicada para que todos aproveitassem o 

evento, e que procuraram da melhor maneira atender, ali teve a oportunidade de presenciar todos os 



 

representantes regionais, debater benfeitorias que estavam em abertas e com esse encontro foram 

oportunas cada posicionamento e questionamentos levantados. O Presidente relatou ainda que na Câmara 

só não estava o Edson, contudo estava o Igor, o Valentino, a Assessoria de Comunicação. Que sempre 

estavam levantando vários assuntos, foi reforçado a ideia de unificar a identidade visual, fazendo uma 

única logo marca; foi citado também algumas ações, desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio aos Regionais; 

da PRODES que são os programas que ajudam cada regional e destaca que deve ser usado mesmo. A 

Vice-Presidente do Conselho Federal Ana Elisa Almeida conversou com o Presidente Ricardo, perguntou 

como estava a questão do leilão, das verbas, ainda destacou que tinha que fazer acontecer de forma 

correta e mais rápida possível. Na plenária disse que já anda conversando com a Assessora Maiara para 

ir atrás de um profissional, empresa ou engenheiro para iniciar o projeto. Ao finalizar o leilão e seus 

devidos tramites, pensa em aplicar a verba investindo no Conselho, destacou ainda que precisa zerar o 

que se tem para poder entrar com o novo pedido, lembrou que muitas vezes demora esse pedido, então 

ao prestar contas sempre verificar se está lançada de forma correta, sem falhas, facilitando assim para 

aprovação. Falando ainda da sua participação na CNP foi abordado sobre a Febre Aftosa em nível de 

Brasil, onde tem a expectativa de avançar com os planos estratégicos como foi dado ênfase na 

participação de dois auditores fiscais representantes um do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e no encerramento da CNP tiveram a oportunidade de conhecer de forma aprofundada o 

processo de construção da política de gestão de riscos e as diretrizes gerais de privacidade e proteção de 

dados e aproveitou para destacar em plenária os cuidados que devemos ter no que estamos informando 

ou fornecendo, pois é um assunto que cabe processo na justiça. Foi falado da proposta de contratar um 

assessor e todos gostaram da proposta e teve apoio, o Dr. Francisco, presidente do CFMV gostou da ideia 

e frisou ser um investimento que tem retorno. 3.2 DA VICE-PRESIDÊNCIA: 3.2.1 – O Vice-Presidente 

iniciou agradecendo a participação de todos e disse que ficou muito satisfeito com a participação dos 

colaboradores do CRMV-RR, o qual elogiou um bom trabalho sobre a mudança dos moveis da antiga 

sede para a atual. 3.3 DA SECRETARIA: 3.3.1 – A Secretária Geral iniciou sua fala agradecendo aos 

presentes, relatou dos processos, onde surgiu uma dúvida do Vice-Presidente, referente a um processo 

de renovação e baixa no mesmo período passando na plenária com a mesma empresa e Médico 

Veterinário, mas foi verificado que de fato foi um pedido no mesmo mês. Agradeceu a participação da 

Suellen e da Maiara que estão ajudando na confecção da Ata, por esses dias anda sentindo dores pela 

Síndrome do Túnel do Carpo nas mãos e anda bem corrido nos trabalhos, então com essa ajuda ficará 

mais tranquila.   3.4 DA TESOURARIA: 3.4.1 – O Tesoureiro Jalison Lopes iniciou sua fala 

cumprimentado a todos e falou sobre a reunião do Fórum de Zootecnista que teve em Brasília, que é um 

evento histórico, é o primeiro evento no sistema presencial, feito na Sede do Conselho Federal, em 

cinquenta e três anos, teve presença efetiva de peso Nacional dos Zootecnistas que foram convidados nos 

regionais, sendo oitenta Zootecnistas presentes, destacando que só não teve participação de um regional, 

que não compareceu nem de forma virtual e nem presencial, sendo do Amapá, na qual a Conselheira 

Efetiva Zoot. Jouse Sanches confirmou o Estado que não teve um representante. O Tesoureiro ainda 

destacou que foi um evento bem participativo dos presentes, foi realizado uma oficina para discutir sobre 

o projeto de Lei Zequinha Marinho de atualização da Lei 5.550 e dentro do Fórum através dessa oficina 

foi finalizado uma proposta de atualização, com a participação dos Zootecnistas, fazendo sugestão dos 

projetos de leis, ainda frisou que agora não é projeto de lei, pois está na fase anterior ao projeto, que foi 



 

retirado de pauta no Senado, na qual voltou para o Conselho Federal para ser feito as sugestões conjuntas 

dos Médicos Veterinários e Zootecnistas. A ideia agora é, essa minuta proposta pelo fórum caminhar nas 

instâncias dentro do Conselho, passando pela Câmera Técnica de Medicina Veterinária, pela Diretoria, 

pela Plenária, e assim ser discutida e com isso tentar formular melhor a minuta de atualização da lei em 

consenso com as duas categorias, após isso, terá uma ampla discussão dentro do Conselho Federal. Outro 

ponto importante foi a aplicação de um questionário, serviu para levantar a percepção dos Zootecnistas 

em relação ao sistema, ajudando a fazer um diagnóstico, sendo uma ideia que não tinha sido feita 

anteriormente, mencionou que há muitos questionamento de quem está fora do sistema, ou quem 

participa pouco do sistema, contudo esse evento tem uma característica interessante, porque todos os 

Zootecnistas que participaram do evento são ativos  do sistema sendo conselheiros ou/e representante de 

comissão que estão atuante no dia a dia do sistema, tendo consciência e uma noção da situação atual em 

relação aos Zootecnistas, onde acompanham todo o trabalho e tendo uma opinião bem fundamentada. 

Foi um questionário de vinte perguntas, feito pelo google formens, sendo entregue devidamente 

respondido cinquenta e três formulários em um total de oitenta Zootenistas participantes. Foi feito um 

estudo das respostas, que vai compor no relatório que será entregue para a Presidência, sendo 

informações de grande importância, na qual vai acrescentar como base para realizar o planejamento de 

atividades durante toda gestão da Câmera Técnica, buscando sanar as dificuldades que foram apontadas. 

Teve participação do Presidente Federal Dr. Francisco na abertura, a Dra Neliza participou do evento 

todo, de forma ativa, durante o evento teve amplo apoio dos Funcionários do Conselho Federal; a 

Assessora de Comunicação das campanhas de divulgação das profissões, a ideia agora é fazer mais 

campanhas ao longo do ano, e não só nas datas comemorativas, campanhas que apareçam Zootenistas e 

Veterinários atuando juntos, de forma complementar,  criando um banco de especialidades  de 

Zootecnistas e de Veterinários e então chegando no momento específico mostrar essa parceria nos 

campos de atuação, mostrando convergências e a harmonia entre as áreas. O tesoureiro, Jalison Lopes 

abordou sobre o curso de Medicina Veterinária que será implantado em uma faculdade Particular de Boa 

Vista, Faculdade Claretiano, logo a assessora da Presidência Maiara Medeiros relatou que está sendo 

acompanhado as inscrições que até então não tem turma fechada, que a instituição faz divulgações nos 

meios de comunicação, mas a procura é pequena, não conseguindo ter turma na área de Medicina 

Veterinária, abordou ainda que o fiscal está acompanhando sobre essas inscrições. Comentou ainda, 

sobre o leilão que está sendo realizado pelo CRMV-RR e que inclusive o fusca está sendo bem leiloado 

e a casa está recebendo bons lances. Por fim, no próximo final de semana o Tesoureiro estará em Esteio, 

estará participando da EXPORINTER, realizando a Câmera Técnica de Zootecnia  no Rio Grande do 

Sul, Juntamente participando do Seminário da Câmera Técnica de Zootecnia do CRMV/RS; vai ser 

realizado uma reunião, na qual já é uma proposta em fazer reuniões de forma itinerante da Câmera 

Técnica e a ideia é trazer uma Câmera Técnica  para Roraima, de preferência ainda esse ano e realizar 

um Fórum em Roraima nos moldes que foi realizado em Brasília, logicamente com um formato um pouco 

diferente. O intuito é buscar um fórum para ser discutido atuação de Zootecnia no Estado de Roraima 

com a presença da Câmera Técnica de Zootecnia no Estado, vai trabalhar para trazer uma reunião no 

Estado de Roraima, e isso com a autorização deliberada da Presidência, da Diretoria e dos Conselhos do 

Regional de Medicina Veterinária do Estado de Roraima, para que essa reunião aconteça de forma 

itinerante. A missão é percorrer por toda a região do Brasil, para assim ficar mais próximo dos 



 

Zootecnistas e dos outros regionais e aproximando das demandas e fazer as preposições que a profissão 

precisa.  E destaca que foi uma solicitação do Presidente da Federal, Dr Francisco que quer realmente 

uma estratégia para trazer os Zootecnistas para dentro do sistema e fazer o Zootecnista participar do 

sistema para fazer com que o sistema fique mais amigável, mais atualizado, moderno e que atenda de 

fato dos interesses das profissões. 3.5 DOS CONSELHEIROS: A Conselheira Efetiva Jouse Sanches 

comentou da importância de ter participado do Fórum, na qual o Tesoureiro Jalison Lopes também 

participou, foi um evento que no ponto de vista dela foi muito oportuno e importante, pois foi o momento 

de ver como são os debates e teve a oportunidade de contribuir no debate com suas posições, além de 

conhecer profissionais que atuam e representam na área de Zootecnia e assim teve a honra de estar com 

eles. Relatou ainda do Presidente do Conselho Federal, Dr. Francisco apoiar a ideia de ter parcerias entre 

as áreas de Zootecnia e Medicina Veterinária, trabalhar meios na qual seja deixado de lado também o 

preconceito que em muitos locais ainda acontece, não só em Roraima, mas no Brasil; e a Conselheira 

pediu para continuar dando destaque nos meios de comunicação ainda mais nas Campanhas no Conselho 

sobre esses tipos de assunto. Falou de uma ideia que foi levantada no evento, que é de fazer a carteira 

profissional digital e continuar a usar a física também. E ainda expos na plenária que está agradecida e 

disposta às viagens como foi nesse momento. 4 – PONTOS DELIBERATIVOS: 4.1 SEM PONTOS 

DELIBERATIVOS. 5. INFORMES: 5.1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2022; 5.2 

ANUIDADE DE 2022 SERÁ O MESMO VALOR DE 2021. 6 – ORDEM DO DIA: 6.1 – 

PROCESSOS DA DIRETORIA: NÃO TIVERAM PROCESSOS DA DIRETORIA. 6.2 – 

PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA MANUAL: todos relatados, apreciados, 

discutidos e votados na forma do disposto na Seção II, Art. 4º, alíneas “a” e “p” e Art. 5º, alíneas “b” e 

“c”, da Res. CFMV Nº 591/92, conforme adiante. 6.2.1 – Proc. Nº 0069/2021 – ANOTAÇÃO DE RT: 

MATADOURO E FRIGORÍFICO MONTE CRISTO: MÉD. VET. DENYLSON AMARAL NANTES 

DE OLIVEIRA – Cons. Relator: Jouse Sanches/Aprovado. 6.2.2 – Proc. Nº 0070/2021 – ANOTAÇÃO 

DE RT: MATADOURO FRIGORIFICO PASSARÃO: MÉD. VET. DENYLSON AMARAL 

NANTES DE OLIVEIRA – Cons. Relator: Jouse Sanches /Aprovado. 6.2.3 – Proc. Nº 00178/2021 – 

REGISTRO DE CONSULTÓRIO E ANOTAÇÃO DE RT: SILVA E VENTURINE LTDA 

(AGROSHOP 2): MED. VET. TAMILLE ALMEIDA PRADO – Cons. Relator: Jouse 

Sanches/Aprovado. 6.2.4 – Proc. Nº 00179/2021 – RT DE EVENTO: MED. VET. ERMINIA LEÃO 

CARDOSO RIBEIRO – Cons. Relator: Jouse Sanches/Aprovado. 6.2.5 – Proc. Nº 00180/2021 – 

RENOVAÇÃO DE RT: LUCIANO GOMES FERREIRA (LUCIANO AGROPECUÁRIA): MED. 

VET. ANA BEATRIZ PEREIRA LEITÃO – Cons. Relator: Jouse Sanches/Aprovado. 6.2.6 – Proc. 

Nº 00181/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: I.B DE OLIVEIRA (AGRONORTE): MED. VET. 

EDUARDO DIAS FURTADO – Cons. Relator: Sérgio Melo/Aprovado. 6.2.7 – Proc. Nº 00182/2021 – 

ALTERAÇÃO CADASTRAL E RENOVAÇÃO DE RT: GODIM E SOUZA LTDA (VET 

COMPANY): MED. VET. ALESSANDRO HENRIQUE GONÇALVES – Cons. Relator: Jouse 

Sanches/Aprovado. 6.2.8 – Proc. Nº 183/2021 – ALTERAÇÃO CADASTRAL E 2ª VIA DE 

CARTEIRA: MED. VET. MARCIA OLIVEIRA SANTOS SALGADO – Cons. Relator: Jouse 

Sanches/Aprovado. 6.2.9 – Proc. Nº 00185/2021 – TRANSFERÊNCIA: MED. VET. MILTON DE 

OLIVEIRA RODRIGUES NETO – Cons. Relator: Lucas Lima/Aprovado. 6.2.10 – Proc. Nº 

00186/2021 – TRANSFERENCIA: MED. VET. JOÃO PAULO ARAÚJO FERNANDES DE 



 

QUEIROZ – Cons. Relator: Lucas Lima/Aprovado. 6.2.11 – Proc. Nº 00187/2021 – 

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PF: ZOOT. MARCELO DEBASTIANI – Cons. Relator: 

Lucas Lima/Aprovado. 6.2.12 – Proc. Nº 00191/2021 – REGISTRO DE CONSULTÓRIO: M.B 

CARNEIRO PEREIRA (VET MAIS): MED.VET. POLLYANA CUNHA SOUSA – Cons. Relator: 

Lucas Lima/Aprovado. 6.2.13 – Proc. Nº 00192/2021 – REGISTRO DE CONSULTÓRIO: M.B 

CARNEIRO PEREIRA (VET MAIS 2): MED.VET. POTTYARA MESQUITA DOS SANTOS – 

Cons. Relator: Lucas Lima/Aprovado 6.2.14 – Proc. Nº 00193/2021 – REGISTRO DE HOSPITAL E 

ANOTAÇÃO DE RT: HOSPITAL VETERINARIO EMPORIUM ANIMAL LTDA: MED.VET. 

TICIANA LIBRELOTTO – Cons. Relator: Lucas Lima/Aprovado. 6.2.15 – Proc. Nº 00196/2021 – 

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PJ: LIBRELOTTO E CIA LTDA (CLINICA EMPORIUM 

ANIMAL): MED.VET. TICIANA LIBRELLOTO – Cons. Relator: Lucas Lima/Aprovado. 6.2.16 – 

Proc. Nº 00197/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: BIOTA PROJETOS E CONSUTORIA AMBIENTAL 

LTDA: MED. VET. DOMINGOS RODRIGUES FERNADEZ – Cons. Relator: Sérgio 

Melo/Aprovado. 6.2.17 – Proc. Nº 00198/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: BIOTA PROJETOS E 

CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA: ZOOT. VALÉRIA FERNANDA SARACURA – Cons. 

Relator: Sergio Melo /Aprovado. 6.2.18 – Proc. Nº 00199/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: E.B DE 

ARAÚJO E CIA LTDA (CASARÃO DO MILHO): MED.VET. OSCAR ANTONIO NOGUEIRA 

DE OLIVEIRA – Cons. Relator: Priscila Maia/Aprovado. 6.2.19 – Proc. Nº 00200/2021 – 

RENOVAÇÃO DE RT: AGROBIO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA MED. VET. OSCAR 

ANTONIO NOGUEIRO DE OLIVEIRA – Cons. Relator: Priscila Maia/Aprovado. 6.2.20 – Proc. Nº 

00201/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: REDE AGRO COMERCIO LTDA: MED. VET. MARIA 

FERNANDES ANTUNES MARTINS – Cons. Relator: Sérgio Melo/Aprovado. 6.2.21 – Proc. Nº 

00202/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: J.V DA S. LIMA (LATICINIOS R.G): MED. VET. OSCAR 

ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA – Cons. Relator: Priscila Maia/Aprovado. 6.2.22 – Proc. Nº 

00203/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: M. KATIA LOURENÇO TOMAZ (CENTER PET): MED. VET. 

LARISSA EVELYN DA SILVA E SILVA – Cons. Relator: Priscila Maia/Aprovado. 6.2.23 – Proc. Nº 

00204/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: PAULO JOSE FEREIRA O GOIANO (TERRA FERTIL 2) 

MED. VET. WASHINGTON WANDERLEY DE FARIAS – Cons. Relator: Priscila Maia/Aprovado. 

6.2.24 – Proc. Nº 00205/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: I. TAVARES DA SILVA (TERRA FERTIL I) 

MED. VET. WASHINGTON WANDERLEY DE FARIAS – Cons. Relator: Priscila Maia/Aprovado; 

6.2.25 – Proc. Nº 00206/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: TERRA FÉRTIL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA MED. VET. ANTONIO CARLOS SIQUEIRA MELO – Cons. Relator: 

Priscila Maia/Aprovado 6.2.26 – Proc. Nº 00208/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: D. DE S. OLIVEIRA 

EIRELI (AGRONORTE 2) MED. VET. ALESSANDRA ALEIXO DA SILVA – Cons. Relator: 

Priscila Maia/Aprovado. 6.2.27 – Proc. Nº 00209/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: JOSÉ IRISMAR 

MARTINS (GRANJA BOA VISTA) MED. VET. DERVAL RODRIGUES LOPES – Cons. Relator: 

Sérgio Melo/Aprovado 6.2.28 – Proc. Nº 00210/2021 – BAIXA DE REGISTRO DE PJ: CARPO 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – Cons. Relator: Sergio Melo/Aprovado 6.2.29 – Proc. Nº 

00211/2021 – BAIXA DE RT: MATADOURO E FRIGORÍFICO PASSARÃO; MED. VET. 

DENYLSON AMARAL NANTES DE OLIVEIRA – Cons. Relator: Sérgio Melo/Aprovado 6.3 – 

PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA ON LINE: 6.3.1 – Número da ART 



 

ELETRÔNICA: SEM ART ONLINE 7. O Méd. Vet. José Ricardo Soares da Silva, Presidente do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Roraima, agradeceu a participação de todos e 

deu por encerrada a 382º Reunião Plenária Ordinária às 20h:53min e eu, Yêda Suely de Souza 

Rodrigues, Secretária Geral do Conselho, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai 

assinada por todos os participantes. 

 

 

 

YÊDA SUELY DE SOUZA RODRIGUES 
Médica Veterinária CRMV/RR 0121 

Secretária Geral 

 

 

 

JOSÉ RICARDO SOARES DA SILVA  
Médico Veterinário/Presidente do CRMV/RR 

 

 

 

JOSÉ KLEBER OLIVEIRA DE FARIAS 
Médico Veterinário/Vice Presidente do CRMV/RR 

 

 

 

JALISON LOPES 
Zootecnista/Tesoureiro do CRMV/RR 

 

 

  

LUCAS ARAÚJO LIMA 
Médico Veterinário/Conselheiro Efetivo do CRMV/RR 

 

 

 

SÉRGIO ALBERTO NASCIMENTO MELO 
 Médico Veterinário/Conselheiro Efetivo do CRMV/RR 

 

 

 

JOUSE MOREIRA SANCHES  
Zootecnista/Conselheira Efetiva do CRMV/RR 

 

 

 

PRISCILA MAIA PINHEIRO  
Zootecnista/Conselheira Efetiva do CRMV/RR 


