
ATA DA 386º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

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

Às 19h31min do dia quatorze de dezembro 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 012/2021, 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: Méd. Vet. Lucas Araújo Lima e a Zoot. 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: a Zoot. Priscila Maia Pinheiro e os Méd. Vet. Sérgio Alberto Nascimento 13 
Melo, 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 386º Sessão Plenária 16 

Ordinária Online do CRMV/RR, com as saudações iniciais aos presentes. O Presidente iniciou 17 

agradecendo a presença de todos, antes de iniciar a sessão realizou uma oração para iniciar bem os 18 

trabalhos; logo passou a palavra para a Secretária Geral, a Med.Vet. Yêda Rodrigues, a qual iniciou sua 19 

fala agradecendo as disponibilidades do Senhor Caio Fernandes e a Senhora Hayla dos Santos, que 20 

sempre estão à disposição quando solicitados para substituir os Conselheiros Efetivos. Logo segue o 21 

atendimento dos seguintes pontos de pauta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, abriu os trabalhos, onde o Presidente 22 

consultou os presentes se concordavam com a pauta estabelecida e se alguém tinha algo a dizer sobre a 23 

referida pauta, onde todos concordaram com a mesma. 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA 24 

385º. 3 – COMUNICAÇÕES EM GERAL: 3.1 DA PRESIDÊNCIA: 3.1.1 – O Presidente 25 

parabenizou a convocação dos Méd. Vet. Emílio Bernardon Neto e Camila Silveira para comporem a 26 

Comissão Estadual de Prevenção e Controle da Anemia Infecciosa Equina de Roraima (CECAIE/RR) 27 

junto ao MAPA/RR. 3.2 DA VICE-PRESIDÊNCIA: 3.2.1 – Abre a palavra mencionando que está 28 

preocupado, pois alguns colegas da chapa encontram-se ausentes, alguns por motivos pessoais, mas já 29 

há um tempo sem a presença nas reuniões; acredita que não existe mais justificativas para faltarem; e se 30 

posicionou que o Presidente deveria conversar com esses Conselheiros Efetivos para verificarem se 31 

desejam ainda participarem como Conselheiros Efetivos, pois deveriam participar mais das reuniões, 32 

pois uma vez ou outra de ausência é justificável, mas realizando um levantamento, é notável a quantidade 33 

de vezes que não participaram das plenárias. Relata ainda, que recebe muitas reclamações, e na sua visão 34 

esse é um local que se discute o futuro das profissões, o que se quer da profissão, com mais seriedade, 35 

com pontos de vistas pertinentes de como a sociedade e os colegas vêem o Conselho; deu idéia de 36 

convidar outros Conselheiros, por exemplo, o Sr. Célio, o Sr. Emilio e o Sr. Thiago mais vezes para essas 37 

reuniões, mencionou sobre o Conselheiro Efetivo Emílio Bernardon, que as poucas vezes que participou, 38 

logo tinha que sair e citou também o Conselheiro Thiago Correa, que por motivo de pessoal teve que 39 

viajar e com isso, parou de participar das Plenárias, mas por ser online, poderiam participar mesmo à 40 

distância. 3.3 DA SECRETARIA: 3.3.1 – A Secretária Geral agradeceu a todos os presentes, em 41 

especial a Dra. Hayla e Dr. Caio por participarem quando são convidados e estendeu os agradecimentos 42 

à toda a equipe do administrativo do Conselho, por estarem ajudando nesse período nas confecções das 43 

Pautas e Atas, destacou que o Vice-Presidente realiza os últimos ajustes da Ata e a encaminha, e posterior, 44 

envia aos participantes da Plenária para dá seguimento. A Secretária Geral informou que encaminhou 45 

para todos um calendário sugestivo para as próximas plenárias. O Senhor Lucas Lima perguntou se no 46 

próximo ano seria presencial ou online; a Secretária se pronuncia que o problema é a sala de reuniões do 47 

Conselho que não está em boas condições para a realização das Plenárias. Logo o Senhor Vice-Presidente 48 



 

concorda com a justificativa da Secretária Geral. Diante do assunto, perguntou da Assessora da 49 

Presidência a Senhora Maiara sobre a reforma; a mesma respondeu que está em busca de profissionais 50 

arquitetos para confeccionarem o projeto de reforma da sede e que até o presente momento está 51 

aguardando. Citou que o Senhor Tesoureiro, Jalison ficou de falar com uma conhecida arquiteta para ver 52 

a possibilidade da confecção do projeto. O problema é achar alguém que atenda o valor por dispensa de 53 

licitação que por volta de R$ 17.000,00. Justifica ainda, que se for por pregão, levará em média de seis 54 

meses para atender o desejado. A Senhora Maiara afirma que ao se tratar de um órgão público os 55 

profissionais lançam as propostas em valores altos; relata ainda que perguntou do Conselho de Tocantins, 56 

e disseram que se tiverem conhecidos poderia ser apresentado a proposta. A Assessora comenta que já 57 

foi encaminhado para dez arquitetos, cinco visitaram o Conselho, três já laçaram a proposta e os três 58 

foram em valores de 64, 43 e 27 mil. O Senhor Jalison comenta que falou com uma conhecida, porém 59 

ela não está vinculada a nenhuma empresa e ficou de procurar e não conseguiu passar uma indicação. 60 

Diante do fato, levantou um questionamento se realmente não poderia ser com pessoa física, ou precisaria 61 

ser só com jurídica. Comenta que realizou um processo de Licitação da UFRR e que montou um processo 62 

que vai por licitação agora no final do ano, e um dos orçamentos que colocou no processo foi de uma 63 

pessoa física; acredita que tem uma maneira de justificar no processo, e que se dispõe para ver como foi 64 

feito na Universidade, pois já foi aprovado pelo procurador, cujo analisou e deu parecer favorável. O 65 

Senhor Jalison destaca que foram três propostas, sendo que duas eram de PJ e uma foi PF; Só não lembrou 66 

no momento se era mesmo pessoa física; A Senhora Maiara pede para verificar se essa PF é MEI, às 67 

vezes ele pode ser MEI, pois se conseguir com uma pessoa física seria melhor para conseguir atingir o 68 

valor da proposta; Comenta que essa orientação de PJ, foi do Igor Andrade, do CFMV, perguntou dos 69 

Regionais do Rio Grande do Norte e do Tocantins que frisaram muito em ser PJ; porque agora é só o 70 

começo, depois tem abrir um processo para a empresa para fazer a reforma; e para ser uma licitação da 71 

reforma precisa ser PJ; mas perguntará da Ivana do Conselho Regional da Paraíba para ver se pode ser 72 

PF. Sendo liberado, é correr atrás de conhecidos. A Secretária pergunta se pode ser MEI; e a senhora 73 

Maiara afirma que tem uma orientação que pode ser MEI, porque MEI tem um CNPJ. O Senhor Kleber 74 

confirma a afirmativa. A Senhora Maiara prossegue afirmando ao Presidente que o processo está bem 75 

explicativo; o Vice sugere em conseguir com o CREA, pois eles já fizerem uns trabalhos em parceria 76 

com o Conselho. Logo a Assessora Maiara diz que projetos é só arquitetura, teria que verificar no CAU, 77 

pois desmembraram os órgãos em questão, e como é projeto, precisa ser arquiteto e não engenheiro; e 78 

para encerrar comenta que no e-mail tem o termo de referência, no momento estava sem o acesso, mas 79 

poderia encaminhar depois para todos analisarem. A senhora Maiara se pronuncia que está montando o 80 

processo da limpeza interna do CRMV-RR e que estava vendo detalhes passado pelo Tesoureiro e que 81 

achou mais duas empresas, e assim, já poderia fazer a cotação para contratar pessoas para o serviço para 82 

o próximo ano. A Senhora Maiara lembra que mês que vem, já pode vim com reajuste o Jeton que 83 

atualmente é de 80 reais e passará a ser de 100 reais, que só é preciso fazer a portaria e que inclusive, já 84 

dá para chamar o profissional Médico Veterinário que atuará na fiscalização junto com o Agente Nilton 85 

Cesar a partir do dia 03 de janeiro. O Vice-Presidente comenta que antes de confirmar a contratação a 86 

Diretoria deve sentar com ele para conversar, realizar a apresentação e boas-vindas ao Conselho; o Vice-87 

Presidente se pronuncia que na verdade, já conversaram um pouco com ele, e inclusive já fizeram uma 88 

reunião e no caso seria mais para apresentar e tirar algumas dúvidas. O Senhor Kleber encerra informando 89 

que essa reunião estava presente o Igor Andrade, do Conselho Federal e mais ele como Vice-Presidente 90 

deste Regional; a Senhora Secretaria Geral Yêda segue a Plenária perguntando do Vice-Presidente Kleber 91 

sobre as rações com a finalidade de doações da Campanha e se no caso a Conselheira Jouse poderia ir 92 

buscar na Empresa Propec, logo o Senhor Kleber afirma que sim e que passará o nome da Conselheira 93 

para a empresa liberar a entrega. E já comenta que essas doações precisam ser entregues as ONG’s antes 94 

do Conselho entrar em recesso, entregar no dia vinte ou vinte e um de dezembro e combinar com a 95 

Otacília representante da OAB que está apoiando essa causa. Próximo ponto, que a Secretária perguntou 96 



 

na questão das próximas reuniões serem presenciais ou se permaneceria online, pois foi uma pergunta 97 

que o Conselheiro Lucas havia levantado mais cedo. O Conselheiro Lucas se pronuncia de fala que 98 

realizou essa pergunta para tirar dúvida e acredita que as reuniões online são muito mais viáveis, e aborda 99 

que online os colegas já estão com dificuldade de participarem, fica imaginando presencial. A Secretária 100 

concorda. Com isso, o Presidente se pronuncia que no quesito da reunião, como está dependendo mais 101 

do local, pois na Sede não está em boas condições, no momento é deixar online mesmo. O Vice-102 

Presidente concorda e relata que realizar essas reuniões online tem sido produtiva, diretas, e os debates 103 

ficam registrados, dá de realizar suas anotações e falar, um espera o outro falar, e nota que quando é 104 

presencial não tem tanta organização. E brinca que só não tem o coffe break, pois há patrocínio. 105 

Acrescenta que online está sendo bem interessante, até porque sendo presencial há atraso nas reuniões e 106 

aqui a distância em qualquer lugar tem a mobilidade, pois até pelo celular tem como participar das 107 

reuniões acessando com facilidade. A Secretária levanta mais um ponto, sobre um treinamento virtual 108 

sobre Processo Ético-Profissional (PEP), para ser realizado na tarde desta quarta-feira dia quinze de 109 

dezembro com o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Com o objetivo de sanar dúvidas, 110 

ampliar e aprimorar os conhecimentos da diretoria e conselheiros a respeito dos processos éticos, dar 111 

mais dinamismo e agilidade aos trabalhos, cujo o CRMV/RR solicitou esse treinamento ao CFMV 112 

através do Ofício Nº 0326/2021/ADM e no caso a dúvida era saber se iria acontecer. A Senhora Maiara 113 

confirmou que teria o treinamento e seria via web e que irá acontecer às treze horas no horário local. O 114 

Sr. Kleber pergunta o horário de duração e ela afirma que dependerá dos participantes o tempo de 115 

duração, pois se surgir muitas dúvidas pode durar a tarde toda, esclarece que o objetivo é de sanar todas 116 

as dúvidas pertinentes do processo. Por fim, o Senhor Jalison se pronuncia e diz que estava conversando 117 

com sua Secretária da UFRR neste instante fazendo a Consulta sobre o Processo de Licitação, afirma que 118 

a Secretária tem experiência no Processo de Licitação e que de acordo com ela, pode ser pessoa física, 119 

desde que ela seja cadastrada no SICAF e comprovar capacidade técnica além da formação e cadastrar 120 

as informações solicitadas, e que realmente um dos orçamentos é de pessoa física e ela fez dessa forma, 121 

quanto para licitação, quanto para dispensa. Nesse momento, o Presidente comenta com a presença do 122 

Igor Andrade deve-se tirar essas dúvidas. A Secretária propicia a idéia e dá ênfase que é importante que 123 

os responsáveis pelos processos participem desse treinamento. A senhora Maiara menciona a presença 124 

principalmente dos Conselheiros Priscila Maia, Lucas Lima, Jouse Sanches e mais o Senhor Jalison. A 125 

Secretaria Geral também estava avaliando um Processo Ético, mas havia avisado para o Senhor 126 

Presidente que não poderia continuar por motivos pessoais, sendo assim, esclarecendo em Plenária que 127 

pede para ser transferido a outro profissional e nesse momento a Senhora Maiara não sabia e disse que 128 

seria feito a transferência de acordo com o solicitado. E menciona que só havia transferido um processo 129 

que foi logo no início da montagem que foi do Dr. Kleber por meio de uma solicitação. 3.4 DA 130 

TESOURARIA: 3.4.1 – O Tesoureiro Jalison Lopes agradeceu a presença de todos e disse não ter no 131 

momento nada mais à informar. 3.5 DOS CONSELHEIROS: Sem comunicações. Mas, na oportunidade 132 

a Conselheira Efetiva Jouse Sanches voltou no assunto da Plenária de novembro cujo o assunto era sobre 133 

as comunidades indígenas terem um setor implantado para trabalhar com zoonoses nestas regiões em 134 

parceria com órgãos públicos  -  debate mencionado pelo Senhor Presidente José Ricardo em sessão - 135 

Afirma que ao realizar um trabalho nas Comunidades Indígenas, com palestras, verificou que os 136 

indígenas consomem carnes de bovinos mesmo os que morrem por motivo de doenças; então, foi falado 137 

em Plenária a idéia de montar uma Secretaria ou um setor à respeito, a Senhora Jouse concorda, por ser 138 

um proposta plausível devido a  necessidade de ter um departamento que trabalhassem com as zoonoses 139 

nessas regiões, não só pelo consumo dessas carnes, mas pela quantidade de animais presentes na 140 

localidade de forma expressiva; a Conselheira Jouse ainda lançou a proposta de ano que vem, procurarem 141 

verificar essa situação. Mesmo porque, podem ter doenças transmissíveis e quem sabe doenças graves à 142 

população e ao se deslocarem podem acarretar em mais contaminações. 4– PONTOS 143 

DELIBERATIVOS: NÃO HOUVE PONTOS DELIBERATIVOS. 5 – INFORMES: NÃO HOUVE 144 



 

INFORMES. 6 – ORDEM DO DIA: 6.1 – PROCESSOS DA DIRETORIA: NÃO TIVERAM 145 

PROCESSOS DA DIRETORIA. 6.2 – PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 146 

MANUAL: todos relatados, apreciados, discutidos e votados na forma do disposto na Seção II, Art. 4º, 147 

alíneas “a” e “p” e Art. 5º, alíneas “b” e “c”, da Res. CFMV Nº 591/92, conforme adiante: 6.2.1 – Proc. 148 

Nº 00363/2021 – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA: MÉD. VET. 149 

GLEIDSON CHRALES COSTA – Cons. Relator: Lucas Lima/Aprovado. 6.2.2 – Proc. Nº 0364/2021 150 

– RENOVAÇÃO DE RT: VETCLINIC CLINICA VETERINARIA EIRELI: MÉD. VET. MATHEUS 151 

MELO ALEXANDRE SILVA – Cons. Relator: Caio Fernandes/Aprovado. 6.2.3 – Proc. Nº 152 

00365/2021 – INSCRIÇÃO SECÚNDARIA: MÉD. VET. LAURO MAZON TOFFOLI – Cons. 153 

Relator: Caio Fernandes/Aprovado. 6.2.4 – Proc. Nº 00367/2021 – CANCELAMENTO DE REGISTRO 154 

DE PF: MÉD.VET. HUMBERTO BINSFELD BONARDIMAN – Cons. Relator: Jouse 155 

Sanches/Aprovado. 6.2.5 – Proc. Nº 00368/2021 – BAIXA DE RT: AMIPET CONSULTORIO 156 

VETERINARIO: MÉD. VET. FRANCISCA LAZARA CHAGAS REINALDO VENANCIO – 157 

Cons. Relator: Jouse Sanches/Aprovado. 6.2.6 – Proc. Nº 00369/2021 – SUSPENSÃO DE REGISTRO 158 

DE PJ: FLC REINALDO VENÂNCIO – Cons. Relator: Jouse Sanches/Aprovado. 6.2.7 – Proc. Nº 159 

00370/2021 – INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA: MÉD. VET. CAMILO MORATO NETO – Cons. 160 

Relator: Caio Fernandes/Aprovado. 6.2.8 – Proc. Nº 371/2021 – REGISTRO DE PJ E ANOTAÇÃO DE 161 

RT: F. O. DE SOUZA LTDA (GL SOUZA ASSESSORIA): MÉD. VET. ELOISA SCHUH ROSS – 162 

Cons. Relator: Lucas Lima/Aprovado. 6.2.9– Proc. Nº 00372/2021 – 2º VIA DE CARTEIRA E 163 

ALTERAÇÃO CADASTRAL: MÉD. VET. ALETHEIA LEAL SILVA – Cons. Relator: Caio 164 

Fernandes/Aprovado. 6.2.10– Proc. Nº 00373/2021 – REGISTRO DE CONSULTÓRIO E ANOTAÇÃO 165 

DE RT: HARMONIA E SAÚDE CONSULTÓRIO VETERINÁRIO: MÉD. VET. ALETHEIA LEAL 166 

SILVA – Cons. Relator: Lucas Lima/Aprovado. 6.2.11 – Proc. Nº 00374/2021 – RT DE EVENTO: 167 

MÉD. VET. FERNANDA ALMEIDA PEREIRA – Cons. Relator: Caio Fernandes/Aprovado. 6.2.12 168 

– Proc. Nº 00375/2021 – REGISTRO DE CONSULTÓRIO E ANOTAÇÃO DE RT: MÉD. VET. 169 

LUCAS ARAÚJO LIMA – Cons. Relator: Jouse Sanches/Aprovado. 6.2.13 – Proc. Nº 00376/2021 – 170 

RT DE EVENTO: MÉD. VET. LEONARDO GOMES M. BARBOSA – Cons. Relator: Jouse 171 

Sanches/Aprovado. 6.2.14 – Proc. Nº 00377/2021 – RT DE EVENTO: MÉD. VET. FERNANDA 172 

ALMEIDA PEREIRA – Cons. Relator: Caio Fernandes/Aprovado. 6.2.15 – Proc. Nº 00378/2021 – 173 

REGISTRO DE PJ E ANOTAÇÃO DE RT: J. S. D. MACHADO E CIA LTDA (RR RAÇÕES E 174 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS): MÉD. VET. ELOISA SCHUH ROSS – Cons. Relator: Caio 175 

Fernandes /Aprovado. 6.2.16 – Proc. Nº 00379/2021 – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PJ: E 176 

V FERREIRA – ME (BRASILMOTO) – Cons. Relator: Caio Fernandes/Aprovado. 6.3 – 177 

PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA ON LINE: 6.3.1 – Número da ART 178 
ELETRÔNICA: ART ONLINE 780783: RENOVAÇÃO DE RT – SENDAS DISTRIBUIDORA 179 

(ASSAI): MÉD. VET. MATHEUS MELO ALEXANDRE SILVA. 7 O Méd. Vet. José Ricardo Soares 180 

da Silva Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Roraima avisa que 181 

precisa se ausentar da reunião naquele momento, por ter um compromisso marcado e diante disso 182 

agradece a presença de todos e deseja um feliz natal e um feliz ano novo, e que essa união, esse espírito 183 

de compromisso, se perpetue nesse último ano de gestão e assim, se despede de todos. Dando 184 

prosseguimento a Plenária a Secretária Geral comenta sobre um curso de responsabilidade técnica 185 

ocorrido no Pará, pois achou interessante o qual foi dividido por regiões e quem ministrou foi a Presidente 186 

do regional de lá, a Senhora Nazaré Fonseca, a qual ministra muito bem, e ficou de verificar com o 187 

Senhor José Ricardo em outro momento a idéia da realização de um curso desse tipo aqui em Roraima. 188 

Por fim, a Senhora Maiara aproveita a presença de todos e pergunta se conseguiram olhar as resoluções 189 

encaminhadas pelo email, os participantes responderam que ainda não haviam lido. Sem mais assuntos, 190 

antes do Vice-Presidente encerrar a sessão, a colaboradora Suellen Nascimento se pronuncia e pede 191 

desculpas pelo ocorrido na Ata passada, pois para ela a Ata estava anexada no email tanto da Secretária 192 



 

Geral, quanto do Vice-Presidente. Na abertura de mais alguém se pronunciar ou comunicar algo, o 193 

Senhor Jalison desejou a todos um feliz natal e feliz ano novo. E que mesmo sendo um ano difícil, todos 194 

se comportaram muito bem nesse período, todos se adequaram e continuam trabalhando, evoluindo e 195 

agradeceu o empenho de todos, que 2022 seja melhor para todos; logo a Secretária abre a voz ao Vice-196 

Presidente e nesse momento o mesmo agradeceu a todos e desejou que 2022 venha com mais sucesso 197 

para o Conselho e que muitas metas conseguiram cumprir ao assumir essa gestão, e destacou a capacidade 198 

técnica de todos. E disse ainda, que o CRMV-RR mesmo tendo uma equipe pequena composta por: 199 

Maiara, Scheila, Nilton, Jordana e Suellen, os quais mostraram que são pessoas dedicadas ao trabalho. 200 

Falou ainda, sobre o ano não ter sido fácil, por vários fatores, como a saúde frágil, as perdas de amigos 201 

ou familiares por conta dessa pandemia. Encerrou desejando que no ano que vem seja de muita saúde e 202 

que o natal seja farto, com pessoas que gostamos e que Deus abençoe a todos e contem sempre que 203 

precisar e deu por encerrada a 386º Reunião Plenária Ordinária às 20h:24min e eu, Yêda Suely de Souza 204 

Rodrigues, Secretária Geral do Conselho, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai 205 

assinada por todos os participantes. 206 

 207 

 208 
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