
ATA DA 385º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA – CRMV/RR. 2 

Às 19h39min do dia trinta de novembro de dois mil e vinte e um, nos termos do Art. 38º da Resolução 3 

CFMV Nº 591, de 26 de junho de 1992, e atendendo o Edital de Convocação Nº 011/2021, reuniram-se 4 

online cada qual em suas residências, sob a presidência de seu titular, Méd. Vet. José Ricardo Soares 5 

da Silva, os membros do seu Plenário: Médicos Veterinários José Kleber Oliveira de Farias – Vice-6 

Presidente e Yêda Suely de Souza Rodrigues – Secretária Geral, e o Zootecnista Jalison Lopes – 7 

Tesoureiro. Conselheiros Efetivos: Zoot. Priscila Maia Pinheiro e Jouse Moreira Sanches. 8 

Conselheiros Suplentes: Méd. Vet. Caio Fernandes Silva e Hayla Isabely Nakauth dos Santos. Sob 9 

a PAUTA adiante: 1 – ABERTURA DOS TRABALHOS: 1.1 – Em consonância com o Art. 40 da Res. 10 

CFMV 591/92, havendo o “quórum” regimental de 2 Diretores e 4 Conselheiros, houve a formação do 11 

quórum por 4 Diretores, 2 Conselheiros Efetivos e 2 Conselheiros Suplentes. 1.2 – Ausentes os 12 

Conselheiros Efetivos, Médicos Veterinários Lucas Araújo Lima, Sérgio Alberto Nascimento Melo, 13 

Emílio Bernardon Neto e Thiago Pimentel Corrêa, os quais informaram que não teriam como 14 

participar devido compromissos agendados no mesmo horário da Plenária. 1.3 – Houve a necessidade de 15 

substituição por Conselheiro Suplente. O Senhor Presidente declarou aberta a 385º Sessão Plenária 16 

Ordinária Online do CRMV/RR, com as saudações iniciais aos presentes, e a presença de um convidado 17 

Médico Veterinário, Euclides José Bernardon, e rogando a Deus, por intermédio de oração que ilumine 18 

a todos na condução e julgamento dos assuntos a serem tratados e que a Plenária ocorra da melhor forma 19 

possível, logo passou a palavra para a Assessora Jurídica do CRMV-RR, Carolina Santana Oestereich, a 20 

qual conduziu a Plenária solicitando esclarecimento sobre uma postagem que o Médico Veterinário 21 

Euclides José Bernardon havia publicado em sua rede social, foi postado uma foto que tinha a presença 22 

de um menor no centro cirúrgico, possivelmente em um procedimento cirúrgico. Dando início, a Adv. 23 

Carolina Santana Oestereich fez algumas perguntas para fins de esclarecimento, abordou que a criança 24 

presente na foto da postagem, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), afirma que 25 

existe uma vedação em certas postagens, cujo não é permitido a presença de um menor em tais situações 26 

como o de estar presente em um procedimento cirúrgico como está na postagem ali mencionado, logo 27 

abriu a palavra ao Dr. Bernardon para certificar se a criança tinha algum grau de parentesco e se era o 28 

proprietário do paciente, na sua fala o Dr. Bernardon afirma que a criança era o proprietário do animal e 29 

era seu neto de consideração na foto; a segunda pergunta foi, se teria sido registrada a foto após ter 30 

terminado o procedimento, o Médico Veterinário afirma que sim, que na verdade a foto já tinha sido 31 

registrada há 4 anos, seu neto tinha de três a quatro anos de idade, logo afirmou que postou a foto porque 32 

achou bonita, e que na época o procedimento cirúrgico já havia sido finalizado há algumas horas, deu 33 

ênfase que na foto dava para ver que o paciente já estava sem o acesso, sem a manta térmica, já estava 34 

higienizada, sem sinal de sangue e quando terminou, foi conversar com o proprietário do animal para 35 

informar que o procedimento foi concluído com êxito,  aguardou uns minutos e perguntou se gostaria de 36 

vê-lo, e foi quando decidiu chamar o proprietário do animal para ver como estava seu estado no centro 37 

cirúrgico, estava presente somente o auxiliar veterinário cujo estava terminando as últimas limpezas no 38 

centro e então foi decidido tirar uma foto com seu neto, onde seu neto fingiria está auxiliando no 39 

procedimento, colocando  luvas tanto no neto quanto nele e utilizou duas pinças e simulou como se 40 

estivessem cuidando da cachorrinha,  e foi tirada a foto, deu ênfase que a criança não havia participado 41 



 

de cirurgia; logo a Adv. Carolina levantou uma análise da foto na qual foi observado que não tinha 42 

equipamentos completos, logo o Dr. Bernardon confirma que foi uma foto tirada após o procedimento, 43 

por isso a ausência dos equipamentos presente na foto e havia sido o último cliente do dia, não tinha mais 44 

nenhum cliente a espera de atendimento e logo iria para casa. Com isso, o Dr. Bernardon pede desculpas 45 

por qualquer equívoco perante ao Conselho, pois foi uma situação sem intenção de causar mal-entendido 46 

e que achou bom saber que não deve publicar, Adv. Carolina finaliza ainda que tem muita vedação na 47 

questão da publicidade, dos atos dos Médicos Veterinários, é uma questão bem delicada, bem sensível. 48 

Por fim, o Presidente se pronuncia agradecendo sua participação, comentou que os preocupou, como a 49 

Adv. Carolina mencionou, hoje em dia, essa questão da resolução sobre postagem, sobre marketing, está 50 

sendo mais rígido, e comentou que por uma infelicidade, hoje a internet é, publicando hoje de repente o 51 

outro lado do mundo já visualizou. Comentou ainda, essa sua foto por exemplo, foi postada em um grupo 52 

de São Paulo, que trata de Gestão Técnica, que é um grupo na qual faço parte, e que ficou surpreso de 53 

como essa foto foi parar nesse grupo. Contudo, é assim, você publica e acaba indo para o mundo inteiro 54 

e a cobrança fica em cima do Regional, e com isso, sendo necessário chamar atenção diante dos fatos, 55 

mesmo que não tenha a intenção de denegrir a imagem como do seu neto, nem do animal, por exemplo. 56 

Às vezes pecamos por esses detalhes e todos acabam cobrando nossa atuação diante do acontecido. Dr. 57 

Bernardon compreende. E então, o Presidente continua falando, o que decidimos que chamaria o 58 

Profissional para a Plenária, para ter esse esclarecimento para não gerar mais nada, como processo ético, 59 

pois isso é bem mais atribulado, por essa razão, nós pedimos esses dez minutos, para ser esclarecida e 60 

encerrada a situação. Dr. Bernardon pede desculpas novamente e afirma que não tem costume de publicar 61 

nada nesse sentido, é mais de animais perdidos e essa foi a única vez que teve a ideia de publicar a foto 62 

em questão, e se compromete a não fazer mais esse tipo de publicação. O Senhor Vice-Presidente Dr. 63 

Kleber se pronuncia e diz que acredita que foi uma publicação sem más intenções ou má-fé, até porque 64 

o Dr. Bernardon estava falando com sinceridade, e que conhece o Dr. Bernardon há muitos anos, e aos 65 

que não lhe conhecem precisam saber que, é um dos profissionais de marco inicial da Medicina 66 

Veterinária de Clínica de pequenos animais aqui no Estado. Lembrou ainda de uma conversa que tiveram, 67 

na qual lhe relatou que realizou um atendimento clínico e recebeu em troca uma bandeja de ovos. O Vice-68 

Presidente acrescenta que ficou marcado na memória essa história e agradece pelo esclarecimento do 69 

ocorrido que lhe trouxe a plenária, no qual deixou bem transparente. O Dr. Kleber deixa claro que o 70 

Conselho o respeita e reiterando que o Regional deseja é que, os colegas entendam o que está sendo 71 

executado pelo Conselho Regional do Estado de Roraima, ou tentando fazer, relata ainda que é muito 72 

difícil,  pois a imagem que se tem hoje é de um órgão fiscalizador,  que ganha ali a anuidade e não faz 73 

mais nada, chegando a pensar que não sabem o que é o conselho,  do que é uma sociedade,  ou do que é 74 

uma associação, sendo que cada um tem a sua finalidade,  e essa do Conselho é de estar brigando por 75 

profissionais Médicos Veterinários e Zootecnistas melhores, brigando também no senado para que outras 76 

profissões não entrem em nossas áreas, e tentando manter, a ética e o profissionalismo. Agradeceu mais 77 

uma vez o Dr. Bernardon, por ter participado e conversado e esclarecido. O Dr. Bernardon fala ainda que 78 

sabe da atuação do conselho, pois já foi conselheiro e sabe com e complicado fazer o trabalho e ser 79 

compreendido, sabe que não é um órgão de fazer festas, e sim, manter tudo em ordem, com as 80 

fiscalizações por exemplo, e assim se despede de sua participação na Plenária.Logo segue o atendimento 81 

dos seguintes pontos de pauta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, abriu os trabalhos, o qual consultou os presentes se 82 



 

concordavam com a pauta estabelecida e se alguém tinha algo a dizer sobre a referente pauta, onde todos 83 

concordaram com o mesmo. 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA 384º, após lida pela 84 

Secretária Geral e aprovada, o Vice-Presidente deu continuidade aos trabalhos iniciando os assuntos da 85 

plenária. 3 – COMUNICAÇÕES EM GERAL: 3.1 DA PRESIDÊNCIA: 3.1.1 – O Presidente falou 86 

que semana passada aconteceu a Câmara Nacional dos Presidentes e que muitas ideias surgiram nessa 87 

CNP. No evento, foi falado sobre a fiscalização e a questão de alguns Conselhos terem mais condições 88 

financeiras. Na fala dos Conselhos Regionais, no momento dessa abertura, ficou o impasse do “primo 89 

rico e do primo pobre”, no mesmo lugar, o primo pobre sempre fala que não tem fiscal, não tem carro, 90 

não tem gente, já o rico fala que tem cinco milhões em caixa.  Ainda sobre fiscalização, o fiscal de nível 91 

médio é um cargo entrando em extinção, a tendência é de ter os concursos para nível superior, o 92 

Presidente do CFMV, Dr. Francisco tinha colocado uma ideia, mas ninguém assinou, queria montar como 93 

se fosse uma força tarefa nacional com uns fiscais que fossem aprovados em um concurso, a proposta 94 

seria um concurso para um determinado grupo de veterinários para que fossem fiscais, e esse grupo iria 95 

viajar pelo Brasil, para assim, ajudar os Conselhos, não só para os Estados menores, mas todos, como 96 

por exemplo, um estado de São Paulo que tem dez fiscais, viajaria para o Paraná que tem uns trezentos 97 

municípios, já tendo contratados cinco fiscais no local destinado, sendo então, juntariam os de SP e PR, 98 

esse grupo realizaria o trabalho  na semana, contudo acabou que ninguém aceitou, por vários motivos,  99 

um dos motivos levantados foi que o concurso é muito complicado, não se sabe quem está sendo 100 

aprovado,  pode estar entrando um recém formado de  23 anos cheio de gás, no qual  pode viajar, do 101 

mesmo modo pode estar concursando uma pessoa de cinquenta anos, que tem família, e que não pode 102 

ficar o ano inteiro viajando de um canto ao outro, sendo assim,  para não ocorrer risco, acabou 103 

conversando mais sobre um Assessor, de ter sim, um fiscal de nível superior,  e estimular mais  a 104 

contratação dos assessores, falou da questão do porquê do nível superior acompanhando. De acordo com 105 

o Presidente do Federal, fiscalizar não é só olhar documento, não é só olhar a estrutura, é mostrar para o 106 

fiscalizado/empresa, de que aquele Médico Veterinário/Zootecnista que está ali tem importância, mostrar 107 

para a sociedade que ele está presente para orientar de forma técnica, disciplinar e entre outras demandas 108 

que beneficia não só o estabelecimento que foi contratado como a sociedade pela qualidade do serviço.  109 

Destacou ainda que o fiscal/assessor do conselho tem importância, pois no período que for realizar a 110 

visita, vai levar ao fiscalizado e/ao RT às atualizações do sistema, as novas resoluções, novos detalhes 111 

que nem sempre à acompanhamento no portal do Conselho Federal que está sendo atualizado de forma 112 

continua, sendo uma das funções do fiscal e do Assessor é essa de ter tudo muito atualizado na cabeça, 113 

para chegar ao RT de uma empresa  e passar o que tem de novidade,  confirmando o que pode e não pode 114 

ser realizado no local, trazendo essas informações e/ou essas atualizações, foi um outro  ponto bem 115 

importante que foi analisado,  e que teve destaque. Um outro ponto que foi levantado, uma pessoa 116 

apresentou um dado de que nas aldeias indígenas estão começando a sofrer pela falta de controle das 117 

zoonoses, então foi proposto a cada conselho para que se procure um governo ou alguma entidade para 118 

tentar implantar/criar um departamento veterinário dentro da Secretaria do Índio, pois na comunidade há 119 

muitos bichos, exemplo, existe em um só lugar dez cães e gatos, tem bovinos, equinos, e a população 120 

não está tendo controle, com isso, estão precisando de uma equipe para solucionar o problema, como é 121 

o caso das zoonoses que possam está acontecendo dentro dessas comunidades,  o que justificaria a criar 122 

um departamento veterinário dentro de tal Secretaria, o Senhor Presidente José Ricardo destacou que 123 



 

ficará a ideia em aberto, para logo mais ser pensado no que fazer. O Presidente disse que ainda foi falado 124 

da resolução 1041, mas que no momento não iria expor; outra ideia levantada, foi da carteira digital, 125 

onde já passou à Scheila e Maiara as informações e lançou à equipe para estarem fazendo postagens para 126 

os profissionais realizarem o recadastramento, pois assim iria alimentando/atualizando o SISCAD WEB, 127 

o qual o Conselho Federal atualizou para melhor atender a demanda. Pois a proposta é de conseguir 128 

emitir a carteira profissional digital de forma eficaz, e em caso de perdas ou roubos, não precisam esperar 129 

pelo tramite padrão, na qual muita das vezes leva tempo, e já pelo sistema, o profissional vai ter foto, 130 

assinatura, os dados da pessoa e a ideia é valer como identidade. Foi apresentado também a SUAB – que 131 

é um sistema onde vai ser feito toda a digitalização de todos os documentos que é dado a entrada no 132 

Conselho Regional, para que fique mais eficiente, e assim, reduzir o consumo do papel. Ainda sobre 133 

mudança, o Presidente abordou que a resolução 14228 sobre eutanásia, receberá algumas informações 134 

importantes, ajustando que a mesma não deve ser realizada em qualquer caso ou em qualquer lugar, os 135 

antigos Centro de Controle de Zoonoses que eram famosos em fazer eutanásia, hoje já se tem um maior 136 

controle;  e outro detalhe foi sobre a carteira provisória, prevista a ter fim;  o certificado de regularidade 137 

será realizado um padrão por QRCode, onde aquele será atualizado automaticamente, o pensamento é 138 

que ao fiscalizar terá mais facilidade e rapidez ao conferir, nesse ponto do certificado, em plenária, 139 

Secretária abordou que o impresso é bom, pois as pessoas prestam mais atenção, causando uma certa 140 

dúvida se por QRCode terá tanta atenção, logo o Presidente  falou que o Conselho precisará educar e 141 

trabalhar em cima disso para que cada vez mais torne-se hábito esse acompanhamento pelo QRCode. 142 

Outra informação apresentada para encerrar sua comunicação foi que está sendo trabalhada uma 143 

resolução, a 1177, que é interessante, principalmente ao administrativo, já que a mesma se refere à 144 

Inscrição Registro de PJ – sobre a documentação de Cadastro. O Presidente destacou que a Resolução 145 

está sendo confeccionada e ainda não está completa, contudo fala sobre informações que o regional 146 

poderá usar de outros órgãos  públicos, com o intuito de atualizar  os dados sempre que houver 147 

necessidade, principalmente sobre PJ , inclusive cancelamento, facilitando saber se aquela empresa está 148 

legalizada e/ou regularizada. 3.2 DA VICE-PRESIDÊNCIA: 3.2.1– O Vice-Presidente iniciou 149 

agradecendo a participação de todos. Sem comunicação a fazer. Já no final da plenária comentou a 150 

respeito de o administrativo continuar ajudando a Secretária Geral, Drª Yêda, pois a mesma se encontra 151 

com problema de saúde, a qual foi diagnosticada com Síndrome do Túnel do Carpo em ambas as mãos, 152 

sendo uma doença que requer cuidados, e por esse motivo, o pedido é de ceder uma das funcionárias do 153 

administrativo para ficar à disposição para auxiliar nas demandas. Logo o Presidente se pronuncia que 154 

mediante essa necessidade, pode ser confeccionada uma portaria com o nome de uma das assistentes 155 

administrativas para atendimento ao solicitado pelo Vice-Presidente. 3.3 DA SECRETARIA: 3.3.1 – A 156 

Secretária Geral iniciou sua fala agradecendo aos presentes e abriu fala para a Assessora de Comunicação 157 

Sheila, a qual iniciou informando que participou de um encontro em Salvador para o IV Encontro de 158 

Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs nos dias 17, 18 e 19 de novembro, na qual 159 

agradeceu a Diretoria imensamente a oportunidade em poder participar pela segunda vez desse encontro. 160 

Onde pode aprimorar os conhecimentos, fazendo assim uma comunicação mais assertiva, em relação aos 161 

profissionais e a sociedade, relatou que ao chegar já havia os grupos formados de trabalho, então durante 162 

aqueles dias trabalhou com a Flávia do CFMV e outros colegas sendo do Piauí, Distrito Federal, Bahia 163 

e Santa Catarina. Trabalharam juntos esses dias, pois a ideia é mudar o slogan de todos os regionais, 164 



 

fazer uma identidade única, na qual na opinião da Assessora, acha válido, porque nunca foi parado para 165 

analisar, e foi notório que os slogan de todos os Conselhos estão misturados, parecendo um “carnaval”, 166 

não ficando bonito, nesse encontro notaram que já tem alguns Conselhos adotando esse método de uma 167 

identidade única e fica muito bonito falando a mesma linguagem, pois passam credibilidade, então 168 

analisaram tudo aquilo e sugestões, ficaram na elaboração do desenho do slogan e depois foi entregue 169 

para a Sr.ª Laura, logo mais deve ser passado para os Presidentes e Diretorias dos Regionais.  O foco 170 

nesse trabalho primeiramente foi nesta identidade, depois foi trabalhado à missão, visão e valores do 171 

CFMV, com o intuito de passar uma outra mensagem, não só para os profissionais, mas para toda a 172 

sociedade que acessam o site, em rede social, na qual se fala a mesma língua, e isso as comunicações 173 

tem que trabalhar unidas; foi levantado outra questão, existem Conselhos que tem uma equipe grande, 174 

com agências, designer e etc. Contudo, existem outros que é o euequipe, ou seja, trabalham sozinhos, 175 

sendo o responsável em produzir matérias,  que vai atrás às vezes de entrevistas, elaboram posts, edita 176 

vídeos, são vários fatores que às vezes atrasam, não conseguindo deixar igual a um Conselho  que tem 177 

toda uma estrutura,  então foi sugerido  que os Conselhos que tem  uma agência, ou uma equipe maior 178 

que quando houver uma campanha irão elaborar os posts,  e será  votado 3 posts para poder divulgar, já 179 

os regionais menores, terão que votar em qual será usado e assim unificar. Já os Conselhos pequenos, 180 

podem por exemplo, elaborar textos, um exemplo é com o regional de RR, é considerado pequeno, então 181 

ajudará na elaboração dos textos. Será trabalhado dessa forma e assim, o trabalho será mais harmônico; 182 

foi levantado outro ponto: sobre parcerias, será necessário melhorar nessa questão de parcerias, para 183 

beneficiar tanto os Médicos Veterinários quanto os Zootecnistas, demonstrando que o dinheiro aplicado 184 

neste regional está sendo investido em prol dos profissionais, e com isso um bom retorno em volta dessa 185 

parceria.  A Assessora comentou que já tentaram parceria com o plano de saúde da UNIMED, só que 186 

não houve entendimento da proposta solicitada pelo CRMV/RR, e conversando com o Regional do Piauí, 187 

relataram que aconteceu o mesmo e tiveram que adiar e negociar com uma segunda pessoa e, desta forma, 188 

conseguiram fechar uma parceria com  um desconto no plano de saúde,  então a ideia agora, será fazer o 189 

mesmo, e  irem em vários segmentos para fechar esse negócio de parceria  e facilitando muito o  incentivo 190 

aos  profissionais a pagar e  talvez notarem que está sendo bem colocado o dinheiro investido,  191 

infelizmente recebe-se muito feedback negativo quanto a essa situação, não só aqui no estado, em outros 192 

lugares acontece o mesmo; tivemos uma palestra muito boa sobre storytelling,  que é uma técnica muito 193 

usada hoje, e na comunicação  mais ainda,  é a arte de contar histórias  dos profissionais de uma forma 194 

que  engaje, que influencie,  que incentivem pessoas assistirem,  e a quererem fazer o curso de Medicina 195 

Veterinária/Zootecnia, contando histórias brilhantes de profissionais bem sucedidos,  então essa é a 196 

técnica que eles querem usar  para que se possa fazer ao longo  dos anos ou  dos meses,  contar histórias 197 

de  profissionais da área  bem  legais,  animadoras.Comentou ainda que foi um encontro produtivo, foi 198 

bem valido, as propostas foram bem interessantes e que agora é trabalhar e esperar a aprovação de todos. 199 

Outro ponto abordado na plenária foi sobre a Campanha de doação de rações de cães e gatos, que 200 

infelizmente bem diferente da última que foi feita, na qual o Regional teve um número de doação bem 201 

proveitoso, de contrapartida, nessa campanha não obtivemos os mesmos resultados. Já foi realizado uma 202 

entrevista na rádio 93 FM com o jornalista Bruno Peres, mesmo assim, nenhuma doação a mais,  e mesmo 203 

estando em parceria com a OAB não estão trazendo,  nem colaborando,  até o presente momento não se 204 

sabe o que está acontecendo,  se é realmente a crise, pois a falta de comunicação acredita-se que não seja, 205 



 

mesmo porque todos estão realizando as divulgações em suas redes sociais e a mais recente foi na rádio, 206 

na qual a Conselheira Jouse cedeu a entrevista em prol dessa campanha. Juntamente com a Secretária 207 

Geral, a Senhora Scheila avisa que foi verificado a possibilidade de tentar um (a) digital influencier, com 208 

o intuito de atingir mais doadores para essa campanha, houve a pesquisa de preço, a cotação de uma foi 209 

na média de duzentos ou quinhentos reais - não recordou no momento a Sr.ª Scheila, reforçou que os 210 

valores se alternam de acordo com a publicação a ser solicitada, afirmou ainda que em quesito de 211 

seguidores há vinte e um mil; é um método ainda a ser feito, pois é um tipo de serviço que o CRMV/RR 212 

nunca havia contratado, e caso todos concordassem seria com o intuito de algum resultado.  O Vice-213 

Presidente Dr. Kleber fez uma ressalva, na qual já obteve a experiência e que observou em alguns digitais 214 

influencier que tem seguidores comprados e nem sempre são do local, sendo que a ideia seria em nosso 215 

Estado. Então diante da ressalva, a Assessora realizou o pedido de todos do Conselho sempre que 216 

possível, colocar nas suas redes sociais, falar para as pessoas conhecidas, para ver se melhora essa 217 

campanha; comentou que a Rafaela da TV Cultura deve organizar na semana que vem uma entrevista, 218 

deve passar a data marcada e será passada para a diretoria após confirmação, entrevista essa focada na 219 

Campanha. Logo a Secretária Geral se pronunciou que estava esperando a Assessora de Comunicação 220 

falar a respeito da Campanha, afirma que lançou a proposta de uma digital, e até indicou uma digital na 221 

qual segue nas redes sociais, sendo uma pessoa bem tranquila, que já havia até conversado, pois 222 

infelizmente está parada a campanha. O Dr. Kleber se pronunciou, dizendo que não criou esperança de 223 

conseguir mais arrecadação para as ONG’s, mesmo adiando a campanha para mais um mês. E diante de 224 

todos os presentes na plenária perguntou se gostariam de continuar a campanha, por ser o mês de 225 

dezembro e as pessoas poderem ser mais solidárias pelo espírito natalino. O Dr. Kleber abriu um debate, 226 

relembrando da campanha passada, na qual as doações terem sido maiores de empresas doando, disse 227 

que precisam ir lá, acertar com eles, pedir, dizer que vai falar o nome da empresa, afirma que não há 228 

engajamento das ONG’S com o Conselho e ainda destacou que são vários fatores que acabaram 229 

influenciando. Mas que ficou de verificar com algumas empresas para ver se conseguiria mais doações. 230 

No fim, o Presidente fez a proposta de que cada um da reunião realizasse uma doação de ração para a 231 

campanha. 3.4 DA TESOURARIA: 3.4.1 – O Tesoureiro Jalison Lopes informou que teve a última 232 

reunião da Câmera Técnica do ano de 2021, em Brasília, 18 e 19 de novembro de 2021, nessa reunião 233 

foi finalizado o relatório do Fórum dos Zootecnistas participantes do sistema. Acrescenta ainda que 234 

durante todos esses anos de Sistema CFMV/CRMV’s, este foi o I Fórum de Zootecnistas realizado dentro 235 

do Conselho Federal e teve uma repercussão muito grande, e positiva. De acordo com o Senhor Jalison, 236 

o Dr. Francisco Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, elogiou bastante os trabalhos. 237 

Foi prestado todo o suporte técnico do Conselho Federal para ser realizado o fórum, tendo participações 238 

presenciais e online, com isso, conseguiram finalizar o relatório, sendo a última atividade do ano da 239 

Câmera Técnica de Zootecnia. Já montaram a proposta de calendário do ano de 2022, inclusive uma das 240 

reuniões da câmera técnica  será no Zootec no ano que vem, em Manaus, no mês de maio;  e estão 241 

previstas de quatro ou cinco reuniões ao longo do ano; e o II Fórum de Zootenistas no Sistema, será 242 

realizado em outubro de 2022. Dentre as atividades previstas para 2022 estão a realização de análises e 243 

propostas de atualização de resoluções, atendimento de ofícios, encaminhados ao Conselho relacionado 244 

a Zootecnia, dentre outros assuntos. Ainda em relação a última reunião de 2021, o Tesoureiro destacou 245 

que se reuniram com o Dr. Francisco Presidente Conselho Regional de Medicina Veterinária. O restante 246 



 

da diretoria não estava presente no Conselho Federal, visto que estavam distribuídos em outras missões. 247 

A equipe do Conselho Federal estava dividida com uma parte no Rio de Janeiro e outra na Bahia no 248 

mesmo período,  e na outra semana teve a Câmera Nacional dos Presidentes, na qual o Dr. Ricardo 249 

participou. O Tesoureiro Jalison Lopes comentou ainda que estava muito atribulado esse final de ano no 250 

Conselho Federal, percebendo que estava bem vazio o local, em termo de contingente, mas que mesmo 251 

assim, receberam um suporte satisfatório na reunião da Câmara Técnica de Zootecnia, e deu tudo certo. 252 

O Tesoureiro encerra sua fala dizendo que Dr. Francisco mandou um abraço a todos em Roraima, e 253 

destacou os trabalhos que estão sendo feitos no estado, os quais são reconhecidos pelo CFMV e 254 

colocando sempre à disposição para auxiliar nosso regional. 3.5 DOS CONSELHEIROS: Os 255 

Conselheiros não tiveram comunicação a fazer. No final da Plenária que surgiu uma dúvida da 256 

Conselheira Priscila Maia, a respeito de processo ético, no qual está sendo uma das instrutoras nomeadas 257 

para analisar. Priscila menciona que andou conversando com a Adv. Carolina, a qual disse à Conselheira 258 

que as oitivas podem ser realizadas online, pois há uma resolução que permite, a dúvida em questão era 259 

em não saber como realizar. Logo a Assessora da Presidência Maiara Medeiros afirma que quem está 260 

tirando as dúvidas de como montar essas reuniões online, é a Sra. Gloria do Estado de Rondônia, 261 

inclusive eles até tiveram uma experiência em processo ético online, fizeram uma única vez com um 262 

Médico Veterinário que morava no interior, só que para ter respaldo, o conselho daqui, tem que enviar 263 

alguém do administrativo para onde o denunciante se encontra e ficar acompanhando a oitiva na mesma 264 

sala. Contudo, a Senhora Maiara afirma que ainda receberão mais orientações com o Federal quando 265 

tiverem o treinamento, pois pode ter sido alterado alguns detalhes e por ser uma resolução nova é bom 266 

aguardar, mas que por hora os processos estão com a data vigente, comenta ainda que por se tratar de um 267 

processo ético, precisa ser bem analisado e conter todos os detalhes que um documento desse porte 268 

necessita, porque devido a um anexo errado, o Conselho Federal pode invalidar e/ou ter que refazer o 269 

documento após análise. Nesse ponto o Presidente Ricardo concorda com a Assessora e diz que nunca 270 

foi passado por isso no Regional local, e por ser um processo que requer cuidado deve sempre ter o apoio 271 

do setor jurídico, pois a montagem e a própria linguagem é mais formal, e reforça que fazer uma ação 272 

que nunca foi feita, gera reações, deu exemplo de que já foi denunciado para a ouvidoria do Federal e na 273 

denúncia alegaram que sua atitude era de um “perseguidor”, que estava oprimindo os veterinários, que 274 

ninguém podia fazer qualquer denúncia contra, porque devolvia com fiscalização, com auditoria, isso 275 

sendo o conteúdo da denúncia, e que na visão do denunciante estava se prevalecendo por ser Presidente. 276 

O Vice-Presidente afirma que é complicado, porque a função diante das situações acarreta em muitos 277 

não gostarem do trabalho, epor fim, todos os que estão envolvidos serem mal compreendidos. O 278 

Presidente junto a Secretaria afirma que uma ação como essa do início da plenária, de chamar o 279 

profissional para esclarecer, é uma ação que se faz necessária e é notório um feedback positivo tanto para 280 

o profissional quanto ao Conselho. 4 –PONTOS DELIBERATIVOS: NÃO HOUVE PONTOS 281 

DELIBERATIVOS. 5. INFORMES: 5.1 PARECER CONTÁBIL CFMV Nº 232/2021-APROVAÇÃO 282 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CRMV-RR, CONCLUSÃO: 283 

Considerando a inexistência de pendências sob o aspecto contábil, conforme demonstrativos, informo 284 

que a prestação de contas do exercício de 2020 do CRMV-RR está aprovada pela Comissão de Tomada 285 

de Contas do CFMV; 5.2 PARECER CONTÁBIL CFMV Nº 309/2021-APROVAÇÃO DA PROPOSTA 286 

ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRMV-RR-CONCLUSÃO: Considerando a 287 



 

inexistência de pendências contábeis, embora falte o Planejamento Estratégico, encaminho a aprovação 288 

da Proposta Orçamentária para 2022 do CRMV-RR; 5.3 REQUERIMENTO: Méd. Vet. Fernanda 289 

Almeida Pereira, protocolou no CRMV-RR uma solicitação de isenção da taxa de responsabilidade 290 

técnica de evento no valor de R$ 136,00, em virtude de o evento ser beneficente, onde todo o valor 291 

arrecadado será destinado ao Hospital do Amor, de acordo com a anotação de RT encaminhada pela 292 

Méd. Vet. A mesma irá cobrar 1 salário mínimo pelo evento – sendo o pedido deferido. De acordo como 293 

Setor Jurídico e diretoria, esse pedido não se enquadra para ser feito a isenção de RT de Evento; 5.4 294 

RECESSO DE FIM DE ANO: ACOMPANHAREMOS O RECESSO DO CFMV: 23/12/2021 À 295 

01/01/2022; 5.5 OFÍCIO CIRCULAR Nº 0106/2021/CFMV-PR. ENCAMINHA MINUTA DE 296 

RESOLUÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. Proposta de minuta de Resolução que disciplina a 297 

“fiscalização orientativa remota”, procedimento que não substitui, mas sim, complementa as atividades 298 

presenciais realizadas pela fiscalização. 6 – ORDEM DO DIA: 6.1 – PROCESSOS DA DIRETORIA: 299 

NÃO TIVERAM PROCESSOS DA DIRETORIA; 6.2 – PROCESSOS DE NATUREZA 300 

ADMINISTRATIVA MANUAL: todos relatados, apreciados, discutidos e votados na forma do 301 

disposto na Seção II, Art. 4º, alíneas “a” e “p” e Art. 5º, alíneas “b” e “c”, da Res. CFMV Nº 591/92, 302 

conforme adiante. 6.2.1 – Proc. Nº 00228/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: L.R CARNEIRO 303 

(CONSULTÓRIO VETERINÁRIO): MÉD. VET. LIDIANE REIS CARNEIRO – Cons. Relator: 304 

Priscila Maia/Aprovado. 6.2.2 – Proc. Nº 0265/2021 – RENOVAÇÃO DE RT E ALTERAÇÃO 305 

CADASTRAL: F. A SANTOS ANDRADE EIRELI (O CELEIRO): MED. VET. ROSITA ATAIKE 306 

LIMA DE ARAÚJO – Cons. Relator: Jouse Moreira/Aprovado. 6.2.3 – Proc. Nº 00268/2021 – 307 

RENOVAÇÃO DE RT: DONIZETE ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA-ME (COMERCIAL SÃO 308 

LUCAS): MED. VET. JULIANA LOPES DEFANTI– Cons. Relator: Priscila Maia/Aprovado. 6.2.4 309 

– Proc. Nº 00347/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: ARIMATEA F. DE BRITO EPP (CAMPESTRE 310 

AGROPECUARIA): MED.VET. ARIMATEA FRANCISCO DE BRITO – Cons. Relator: Jouse 311 

Sanches/Aprovado. 6.2.5 – Proc. Nº 00348/2021 – ANOTAÇÃO DE RT E REGISTRO DE PJ: MED. 312 

VET. FERNANDA ALMEIDA PEREIRA – Cons. Relator: Jouse Sanches/Aprovado. 6.2.6 – Proc. Nº 313 

00349/2021 – ALTERAÇÃO CADASTRAL E RENOVAÇÃO DE RT: MED. VET. JOYCE 314 

CAROLINA BIANCONI – Cons. Relator: Priscila Maia/Aprovado. 6.2.7 – Proc. Nº 00350/2021 – 315 

ANOTAÇÃO DE RT DE EVENTO: MED. VET. ERMINIA LEÃO CARDOSO RIBEIRO – Cons. 316 

Relator: Jouse Moreira /Aprovado. 6.2.8 – Proc. Nº 351/2021 – BAIXA DE RT: MED. VET. D. DE S. 317 

OLIVEIRA EIRELI (CONSULTÓRIO AGRONORTE): MED. VET. MÁRCIA TEREZA DA 318 

SILVA FEITOSA – Cons. Relator: Priscila Maia /Aprovado. 6.2.9 – Proc. Nº 00352/2021 – 319 

ALTERAÇÃO DE RT: D. DE S. OLIVEIRA EIRELI (CONSULTORIO AGRONORTE): MED. VET. 320 

CAIO FABIO NUNES LEMOS– Cons. Relator: Priscila Maia /Aprovado. 6.2.10 – Proc. Nº 321 

00353/2021 –INSCRIÇÃO DEFINITIVA:MED. VET. GIULI ANNE GAUER VEBBER– Cons. 322 

Relator: Hayla dos Santos /Aprovado. 6.2.11 – Proc. Nº 00354/2021 – INSCRIÇÃO DEFINITIVA: 323 

MED. VET. THAIS MENDONÇA FIGUEIREDO – Cons. Relator: Hayla dos Santos /Aprovado. 324 

6.2.12 – Proc. Nº 00355/2021 – INSCRIÇÃO DEFINITIVA: MED. VET. MYLENNA IVINA 325 

FERREIRA – Cons. Relator: Hayla dos Santos /Aprovado. 6.2.13 – Proc. Nº 00356/2021 – 326 

INSCRIÇÃO DEFINITIVA: MED. VET. ANA LUIZA MOREIRA – Cons. Relator: Hayla dos 327 

Santos/Aprovado. 6.2.14 – Proc. Nº 00357/2021 –INSCRIÇÃO DEFINITIVA: MED. VET. TEYLON 328 



 

SANTOS BATISTA DA SILVA – Cons. Relator: Caio Fernandes/Aprovado. 6.2.15 – Proc. Nº 329 

00358/2021 – INSCRIÇÃO DEFINITIVA: MED. VET. KARLA DANIELA RIBEIRO MARQUES 330 

– Cons. Relator: Caio Fernandes /Aprovado. 6.2.16 – Proc. Nº 00359/2021 – RENOVAÇÃO DE RT: 331 

URACY F. DE SOUZA (BANCA DA MÁRCIA 2): MED. VET. MARIANA ALEXANDRE LOBO 332 

– Cons. Relator: Caio Fernandes/Aprovado. 6.2.17 – Proc. Nº 00304/2021 – INSCRIÇÃO DEFINITIVA: 333 

ZOOT. GESSYKA DE SOUZA SILVA – Cons. Relator: Jouse Moreira /Aprovado. 6.2.18 – Proc. Nº 334 

00361/2021 – RT DE EVENTO: MED. VET. MARCUS VINICIUS DE MORAIS SANTOS – Cons. 335 

Relator: Priscila Maia /Aprovado. 6.3 – PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA ON 336 

LINE: 6.3.1 – Número da ART ELETRÔNICA: SEM ART ONLINE 7. O Méd. Vet. José Ricardo 337 

Soares da Silva, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Roraima, 338 

agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 385º Reunião Plenária Ordinária às 21h:22min 339 

e eu, Yêda Suely de Souza Rodrigues, Secretária Geral do Conselho, lavrei a presente ata, que após lida 340 

e achada conforme, vai assinada por todos os participantes. 341 
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