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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA (CCLXII) 1 

REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 2 

E CORPO DE CONSELHEIROS DO CRMV/RN PARA DISCUTIR E 3 

APROVAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRMV/RN 4 

RELACIONADOS EM PAUTA. 5 

 6 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 09:00h, reuniram-se na 7 

sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte-8 

CRMV/RN, com endereço aposto no rodapé deste documento, a Diretoria Executiva e os 9 

Conselheiros do CRMV/RN, para realização da Ducentésima Sexagésima Terceira 10 

(CCLXII) Reunião Plenária Ordinária, presidida pelo JOSÉ ARIMATEIA DA SILVA 11 

CRMV-RN 0003, Secretário Geral. Presentes, Doutor JOSIMAR TORRES GOMES-12 

CRMV/RN 0133/ZP, Tesoureiro. CONSELHEIROS EFETIVOS: Doutores, OTTO 13 

ANDERSON DE BRITO CRIZANTO-CRMV 0042/ZP, FILIPE CARLOS 14 

BEZERRA GUEDES-CRMV/RN 0577, MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS-15 

CRMV/RN 0333, VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO-CRMV/RN 0537 E 16 

FAVIANO RICELLI DA COSTA E MOREIRA-CRMV/RN 0304. Conselheiros 17 

Suplentes: Doutores SHIRLEY BARBOSA NASCIMENTO-CRMV/RN 0317, JOSY 18 

CAROLINA COVAN PONTES-CRMV/RN 0925 e JOSE NEWTON GUEDES DE 19 

ARAUJO-CRMV/RN 0892. Todas as justificativas das ausências foram aceitas pela 20 

diretoria e conselheiros. Presente a estagiária administrativa Talita Monara da Silva 21 

Targino. Verificado o quórum foi aberta a sessão de forma protocolar.Após declarar 22 

aberta o Secretário-Geral agradeceu à presença de todos e solicitou que fosse acrescentado 23 

um ponto de pauta antes das outras ocorrências colocando como último ponto de pauta a 24 

resolução dos cargos. PAUTA: I. Leitura e aprovação da ata da 262ª Sessão Plenária 25 

Ordinária do CRMV/RN. II Discussão e deliberação de processos administrativos de 26 

inscrições de pessoa física primárias (provisórias e definitivas), secundária, conversões de 27 

provisória para definitiva, reativações e/ou transferências. III. Processos com defesa de 28 

termo de fiscalização e auto de infração. IV. Processos a serem relatados. V. Decisões “Ad 29 

referendum” para deliberação: A. 02 (duas) decisões de suspensão do pedido de 30 

cancelamento nos procs. n° 0044/2018 e n° 0006/2018 e B. Decisão sobre novo horário de 31 

funcionamento do CRMV/RN – proc. n° 0590/2018. VI. Outras Ocorrências. I - 32 

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 262ª REUNIÃO PLENÁRIA 33 

ORDINÁRIA DO CRMV/RN que foi lida e aprovada à unanimidade. II-DISCUSSÃO 34 

E DELIBERAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INSCRIÇÕES DE 35 

PESSOA FÍSICA PRIMARIAS (PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS), 36 

SECUNDÁRIA, CONVERSÕES DE PROVISÓRIA PARA DEFINITIVA, 37 
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REATIVAÇÕES E/OU TRANSFERÊNCIAS: CRMV-RN 1236/VP Itainara Taili da 38 

Silva Freitas (Primária/Definitiva); CRMV-RN 1237/VP Jonathan David Oliveira de 39 

Medeiros Galvão (Primária/Provisória); CRMV-RN 1238/VP Caroline Coelho Rocha 40 

(Transferência); CRMV-RN 1239/VP Priscila Ricioli da Silva (Primária/Provisória); 41 

CRMV-RN 1240/VP Franci Marcos dos Santos Almeida (Primária/Provisória); CRMV-42 

RN 1241/VP Carmen Fideles da Silva (Primária/Provisória); CRMV-RN 1242/VP 43 

Neymar Mendes Lucena (Primária/Provisória); CRMV-RN 1243/VP Francisco Ramon de 44 

Souza (Primária/Provisória); CRMV-RN 1244/VP Isabelly Sara Dias de Macedo 45 

(Primária/Provisória); CRMV-RN 1245/VP Rafaela Soares de Alencar 46 

(Primária/Provisória); CRMV-RN 1246/VP Lenita Carvalho Lopes (Primária/Provisória); 47 

CRMV-RN 1248/VP Larissa Leykman da Costa Nogueira (Primária/Provisória); CRMV-48 

RN 1249/VP Marcelo Victor Rodrigues Santana  (Primária/Provisória); CRMV-RN 49 

1250/VP Viviane Medeiros da Silva (Primária/Provisória) ; CRMV-RN 1251/VP 50 

Grazielly Dantas da Costa  (Primária/Provisória) ; CRMV-RN 1252/VP Aline Michelle 51 

Cordeiro de Santana (Primária/Provisória); CRMV-RN 1253/VS José Renan Morais Mota 52 

(Secundária); CRMV-RN 1254/VP Aline Michelle Cordeiro de Santana 53 

(Primária/Provisória); CRMV-RN 1256/VP Cintia Ferreira (Secundária); CRMV-RN 54 

1257/VP Paula Priscilla Liberato de Escóssia Campos (Primária/Definitiva); CRMV-RN 55 

1258/VS Camila Magagnin de Oliveira  (Secundária); CRMV-RN 1259/VP Andressa 56 

Nunes Mouta (Primária/Definitiva) e CRMV-RN 0271/ZP José Dantas Moraes 57 

(Primária/Definitivo). III. PROCESSO COM DEFESA DE TERMO DE 58 

FISCALIZAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO: CRMV/RN 01284/SJ-Proc. n° 0384/18 – 59 

RENE PONTES CAVALCANTE 04754535499, esse processo foi distribuído para o 60 

conselheiro Faviano Ricelli da Costa e Moreira. IV. PROCESSOS A SEREM 61 

RELATADOS: CRMV/RN 0255/ZP-Proc. nº 0293/18 – Jória Leilane de Albuquerque 62 

Paulo Paulino: O Tesoureiro Relator Dr. Josimar Torres Gomes votou pelo cancelamento, 63 

seguido pela unanimidade dos presentes. CRMV/RN 00477/PJ-Proc. nº 301/17 –  64 

COMERCIAL SANTA ROSA LTDA e CRMV/RN 01992/PJ-Proc. nº 0413/16 –  65 

RUDEMBERGUE PEREIRA DOS SANTOS – ME: O Conselheiro Relator Dr. José 66 

Newton Guedes de Araújo votou pela suspensão, seguida pela unanimidade dos presentes. 67 

CRMV/RN 01514/PJ-Proc. n° 0508/17 – D S S Pinheiro: O Conselheiro Relator Dr. José 68 

Newton Guedes de Araújo votou pelo cancelamento, seguido pela unanimidade dos 69 

presentes. CRMV/RN 00961/SJ-Proc. n° 0448/15 – JUDSON LOPES DOS SANTOS 70 

06454220451: O Conselheiro Relator Dr. José Newton Guedes de Araújo votou pelo 71 

cancelamento e arquivamento do termo de fiscalização e auto de infração, seguido pela 72 

unanimidade dos presentes. CRMV/RN 01706/PJ-Proc. n° 0509/17 – VITASAL 73 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: O Conselheiro Relator Dr. José Newton Guedes de 74 
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Araújo votou pelo cancelamento, após o voto o Tesoureiro Dr. Josimar Torres Gomes 75 

solicitou vista do processo. E Secretário Geral Dr. Arimateia informou ao Dr.  76 

Josimar que o Processo terá que ser relatado com seu voto até a próxima plenária. 77 

CRMV/RN 1094/PJ-Proc. n° 0436/18 – VANDIMARA RAQUEL MENDES DA SILVA, 78 

CRMV/RN 1277/PJ-Proc. n° 0408/18 – PET SHOP PATATINHAS COMERCIO LTDA, 79 

e CRMV/RN 1206/SJ-Proc. n° 0524/17 – JOSE HUMBERTO DA SILVA 80 

SEGUNDO622.667.723-68: O Conselheiro Relator Dr. Faviano Ricelli da Costa e 81 

Moreira votou pelo cancelamento, seguido pela unanimidade dos presentes. CRMV/RN 82 

01094/PJ-Proc. n° 0436/18 – NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA ME: O 83 

Conselheiro Relator Dr. Faviano Ricelli da Costa votou pela suspensão, após o voto o 84 

Conselheiro Dr. Filipe Guedes solicitou vista do processo. E Secretário Geral Dr. 85 

Arimateia informou ao Dr. Filipe que o Processo terá que ser relatado com seu voto até a 86 

próxima plenária. V. DECISÕES “AD REFERENDUM” PARA DELIBERAÇÃO: A. 87 

02 (duas) decisões de suspensão do pedido de cancelamento nos procs. n° 0044/2018 e n° 88 

0006/2018: aprovados por unanimidade. B. Decisão sobre novo horário de funcionamento 89 

do CRMV/RN – proc. n° 0590/2018: Aprovado por unanimidade. X-OUTRAS 90 

OCORRÊNCIAS: Dr. Arimateia informa que tivemos uma semana atípica diante do 91 

Presidente está em Brasília, e que hoje irá ter a primeira reunião da comissão de educação 92 

Medicina Veterinária na sede do CRMV/RN. Dr. Josimar informa que a auditoria do CFM 93 

ressaltou para numerar as folhas dos processos administrativos. Dr. Josimar informa 94 

também que os grandes números de inscrições foram feitos por causa do pedido do CRMV 95 

aos órgãos para informar quais os profissionais estão lotados nos órgãos dos municípios e 96 

estado. Dra. Josy informa a dificuldade que os médicos estão tendo para se registrarem 97 

como RT porque a instituição não está inscrita no conselho. A mesma sugere que seja feito 98 

um oficio falando de a importância desses órgãos estarem inscritos no conselho. Dr. 99 

Faviano sugere enviar o oficio e fazer uma reunião falando da importância deles se 100 

inscreverem. Dr. Vicente informa que foram enviados ofícios para UFRN e não foi 101 

respondido. E com isso foi enviado outro, reiterando. Dr. Arimateia informa que é 102 

importante essa ideia de visitar para conscientizar, já que o conselho esteve distante desses 103 

órgãos por tanto tempo. Dr. Josimar informa que seria importante ser analisado os relatos 104 

e levar para o CFMV para ver sobre as resoluções, leis, decretos. Dr. Filipe informa que os 105 

conselhos de engenharia, química, farmácia, estão ganhando esses direitos por ganhar na 106 

justiça, então que o CRMV lute para ganhar seus devidos direitos. Dr. Josimar informa 107 

que quando aprovamos esses processos questionáveis, concordamos com as condições 108 

solicitadas. Dr. Marco pergunta como o Assessor Jurídico pesquisa as informações, leis, 109 

decretos e Dr. Faviano informa que não sabe como é a forma de pesquisa, mas que 110 

acredita que ele consulta os regionais até mesmo o federal para ampliar suas informações. 111 
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Dr. Otto informa a gravidade da lei (decreto) e que no relato, não se especifica o 112 

zootecnista e sim que dispensa sua presença, e coloca a do Médico Veterinário. Dr. Josy 113 

informa que não consegue imaginar outro profissional mais competente como o 114 

zootecnista para ser Responsável Técnico da empresa que trabalha como SAL MINERAL. 115 

Dr. Aritameia informa que ver como um futuro próximo de ter um conselho federal de 116 

zootecnista e regionais, para que supra esse a necessidade de atender as demandas dos 117 

profissionais e fazer-se valorizados. Dr. Shirley pergunta se existem as cobranças? Dr. 118 

Josimar informa que existe o setor de cobrança, e que estão sendo feitos as cobranças 119 

amigáveis. E as que não estão sendo adquirida dessa forma, são cobradas de forma 120 

judicial. Dr. Faviano, solicitou a presença de Dr. Herik, o mesmo explica todo o processo 121 

feito em Brasília sobre animais vivos. O Dr. Arimateia solicita a presença do gerente 122 

administrativo para se apresentar ao plenário. Dr. Faviano informa que hoje as 14h será 123 

realizado a 1ª reunião da comissão de educação em medicina veterinária. Que será feito a 124 

programação da comissão e discutir pontos como o curso técnico de medicina veterinária. 125 

Ele informa que pretende chamar o responsável técnico dr. Calebe, para passar as 126 

informações de que o curso não é reconhecido por nenhum órgão, a princípio ter uma 127 

conversa de forma amigável, e depois ver a situação com a comissão e levar para o 128 

plenário. Dr. Josy pergunta se existe esse tipo de curso técnico de Medicina Veterinária? 129 

Dr. Faviano informa que tem um curso de auxiliar de medicina veterinária. Dr. Arimateia 130 

fala sobre a experiência em São Paulo de Potengi/RN e sobre a conversa com uma jovem 131 

que informou que estava muito feliz cursando o técnico de medicina veterinária, e que se 132 

sentiu comovido com o relato. dr. Vicente informa que é um absurdo quando essas pessoas 133 

vendem falsa informações sobre ter o curso técnico de medicina veterinária, mas que esse 134 

tipo de problema, o CRMV não tem como intervir diretamente. Mas que pode 135 

regulamentar algumas formas para melhorar. 1° debater com os colegas se é importante 136 

essa profissão. 2° se tem a necessidade do profissional no mercado. Se não for 137 

regulamentado o conselho tem que chamar os envolvidos para conscientizar e informar 138 

que não poderá ser ministrado.  Dr. Vicente informa que o Dr. Calebe questiona qual seria 139 

a opinião do CRMV/RN sobre o curso, dr. Vicente informa que o curso não existe, não é 140 

reconhecido e que a profissão não é criada. Dr. Josy informa que já teve concurso na 141 

UFRN de Auxiliar de Medicina Veterinária e Zootecnistas e que as regulamentações só 142 

exigiam ensino médio. Dr. Faviano informa que no CRMV/RN do mato grosso ou sul eles 143 

regulamentam o curso técnicos para que sejam cadastrados, com ementas.  Dr. Faviano 144 

informa que será divulgado o calendário da comissão de educação e medicina veterinária. 145 

Dr. Arimateia ressalta que nada impede do CRMV visitar esses integrantes, e que verificar 146 

se existem essa demanda realmente de ter esse profissional. dr. Vicente informa sobre a 147 

resolução das vaquejadas que ficou esperando a resposta dos membros do CRMV, mas 148 
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não obteve resposta. E que essa regulamentação é de extrema importância para a 149 

fiscalização das vaquejadas. Dr. Arimateia solicita para que os colegas que pediram para 150 

analisar a resolução deem uma resposta para ser prosseguido o processo de 151 

regulamentação. Dr. Josimar sugere para Dr. Vicente convidar os membros da comissão 152 

de bem-estar animal para juntar-se e ver sobre a regulamentação da resolução para 153 

vaquejadas. E fala também sobre os relatos das fiscalizações feitas pelas pessoas 154 

designadas para fiscalizarem as vaquejadas e que algumas informações deveriam ser 155 

revisadas sobre a situação de bem-estar animal. Dr. Filipe informa que eles só contratam 156 

juízes de bem-estar nas vaquejadas que estejam regulamentados na ASSOCIAÇÃO 157 

BRASILEIRA DE VAQUEJADA. Dra. Josy pergunta sobre se o conselho pode designar 158 

alguém para acompanhar o juiz de bem-estar em vaquejadas, Dr. Filipe informa que sim, 159 

porém existem despesas para deslocar esses profissionais, por isso é importante a inscrição 160 

do responsável técnico da vaquejada no conselho. Dr. Otto informa se cada vaquejada o 161 

conselho conseguisse regulamentar a resolução que ampara ter o responsável técnico na 162 

vaquejada iria criar um índice de emprego e uma receita favorável para o conselho. Dr. 163 

Josimar informa que qualquer evento agropecuário para funcionar tem que estar 164 

regulamentado pelo corpo de bombeiro e CREA e questiona que o conselho deverá entrar 165 

nas condições para exigir ter o responsável técnico. Dr. Shirley informa sobre o evento 166 

que participou no Hospital Giselda Trigueiro sobre esporotricose informa que se 167 

surpreendeu com a quantidade de médicos veterinários e residentes participando do 168 

evento. Ressalta também que foi gratificante, e que fala como está o sistema de 169 

esporotricose que são alguns casos, mas que muitos não são notificados. Ela informa que o 170 

Médico Veterinário não sabe como notificar, não tem essa experiência na área. O pessoal 171 

que está a frente eles estão fazendo um protocolo de ação para o Médico Veterinário em 172 

cima dos casos que estão ocorrendo. Os órgãos estão solicitando ajudas para serem criados 173 

o protocolo, porque existem de muitas dúvidas na criação. Ela informa que ressaltou que o 174 

conselho estaria a disposição para a criação do protocolo. Dra. Shirley ressalta que a Dra. 175 

Romeika Hermínia estava representando a Anclivepa foi convidada pela associação de 176 

felinos para participar de um evento em Belo Horizonte para discutir sobre o esporocritose 177 

no Brasil, e solicitou que fosse ajudada de alguma forma financeira para custear os gastos 178 

para a mesma participar do evento. Ela informa que o Dr. Wirton pediu para que ela 179 

debatesse com o plenário. Dra. Josy informa que é complicado a situação de abrir 180 

precedentes para aprovar esse custeio da viagem da Dra. Romeika. Dr. Faviano informa 181 

que foi um evento comunicado em cima da hora seria complicado para o CRMV justificar 182 

os custeios. Dr. Faviano completa que poderia trazer essa pessoa para palestrar em 183 

Natal/RN para vários profissionais. Dr. Josimar informa que a mesma já esteve 184 

palestrando de forma gratuita para o conselho na semana de médico veterinário no ano 185 
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passado. E que o conselho deveria verificar algum meio para ser enviado a profissional e 186 

não perder essa oportunidade. Dr. Marco informa que se for possível custear as diárias 187 

seria de boa ajudar para a profissional, que irá trazer um conhecimento bastante proveitoso 188 

para o CRMV e estado. Dr. Arimateia informa que é considerável a questão, mas pelo o 189 

oportuno não será pertinente a liberação.  Dra. Josy ressalta que a situação da prefeitura 190 

não saber como agir nesses casos de esporocritose, ocupações compulsórias e outros é 191 

necessário fazer-se um treinamento com os profissionais da aera de saúde para ensinar 192 

como notificar. Dr. Arimateia informa que trouxe esse documento (demograma) protocolo 193 

para o Dr. Wirton presidente do CRMV. Dr. Arimateia informa que estamos aguardando o 194 

relatório da auditoria do CFMV. Dr. Josimar informa sobre as orientações concedidas 195 

pelos servidores do CFMV, que terá que seguir as resoluções. Informa sobre as passagens 196 

solicitar com antecedência de até 30 dias antes. Ressalta também o setor financeiro está 197 

sobrecarregado devida a demanda de diárias para participação dos membros do 198 

CRMV/RN e solicita que envie o pedido de diárias sejam feitos 5 dias antes para adiantar 199 

o processo administrativo de diárias. Dr. Arimateia informa que estamos aprendendo a 200 

fazer, não houve erro, nem negligência dos membros. Dr. Josimar informa que no dia 06 201 

de abril tiveram representando o conselho no CRMV/ES e visitaram as instalações da 202 

tesouraria e do setor de processos ético profissional.  Dr. Josimar relata também a 203 

exposição de São Paulo do Potengi/RN que participou com Dr. Vicente. Dr. Arimateia 204 

informa que a comissão de alimentos esteve também em São Paulo do Potengi/RN e que 205 

estão vendo a situação da lei do queijo, levar para as pessoas que estão fabricando o queijo 206 

nas formas adequadas. Dr. Arimateia ressalta a felicidade de compartilhar e debater 207 

conhecimento e informações sobre o ramo de medicina veterinária e Zootecnia. Nada mais 208 

havendo a ser discutido, relatado e informado, o presidente Dr. Wirton Peixoto Costa deu 209 

por encerrada a reunião plenária, e para constar, eu, Dr. Jose Arimateia da Silva, 210 

Secretário Geral, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Presidente, 211 

Diretores e demais Conselheiros presentes. 212 

 213 

 214 

Natal/RN, quarta-feira, 04 de maio de 2018. 215 

 216 

Dr. JOSE ARIMATEIA DA SILVA - CRMV/RN 0003/VP.................................................. 217 

Dr. JOSIMAR TORRES COMES - CRMV/RN 0133/ZP...................................................... 218 

Dr. FILIPE CARLOS BEZERRA GUEDES - CRMV/RN 0577/VP..................................... 219 

Dr. VICENTE TOSCANO DE ARAUJO NETO - CRMV/RN 0537/VP.............................. 220 

Dr. OTTO ANDERSON DE BRITO CRIZANTO - CRMV/RN 0042/ZP............................ 221 

Dr. MARCO CESAR BATISTA DE MORAIS-CRMV/RN 0333/VP.................................. 222 
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