Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS
COMUNICADO OFICIAL DA JUNTA GOVERNATIVA INTERINA Nº 02
Aos(as) Colegas Médicos(as) Veterinários(as) e Zootecnistas
Prezados(as):
Cumprimentando-os(as) cordialmente, nós da Junta Governativa Interina do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, com competências atribuídas por este Conselho Federal de
Medicina Veterinária, conforme disposto na Resolução CFMV nº 1210, de 24 de abril de 2018, publicada
no Diário Oficial da União – Seção 1, nº 79, de 25 de abril de 2018, página 100, vimos apresentar
relatório de atividades desempenhadas pela Junta Governativa Interina desde sua instituição.
Informamos que a Junta Governativa Interina teve seus trabalhos iniciados no dia 25/04/2018, a fim de
atender todas as demandas administrativas do CRMV/RS.
Até o momento foram tratados temas diversos, dos quais se destaca:
1) Portarias e Resolução: foi procedida a análise de todas as portarias e resoluções expedidas pela gestão
2017/2020, sendo realizada a revogação e expedição de novos atos pertinentes, com ênfase especial no
retorno aos valores de diárias e reembolsos anteriormente praticados no ano de 2014.
2) Início do Processo Eleitoral: criação da comissão de apoio de funcionários à Comissão Eleitoral
Regional, escolha do nome do Presidente da CER, com a análise da viabilidade da implantação de
votação eletrônica.
3) Exoneração dos cargos em comissão: os cargos em comissão foram exonerados após estudo jurídico.
4) Viagens nacionais e internacionais dos anteriores diretores e conselheiros: cancelamento da
participação do CRMV/RS em eventos internacionais, com comunicação aos antigos gestores.
5) Movimentação da Secretaria Geral: Novos registros de pessoa jurídica e cancelamentos de
empresas, bem como decisões administrativas da Secretaria Geral.
6) Secretaria de Éticos: Retorno das atribuições administrativas dos processos éticos disciplinares ao
Setor Jurídico.
7) Secretaria Regional de Bagé: Suspensa temporariamente a inauguração e reabertura da Secretaria
Regional de Bagé, aguardando orientação do CFMV.
8) Contrato com a empresa de publicidade: Após análise, foi procedido o cancelamento do contrato
emergencial com a empresa de publicidade.
Outrossim, informamos que se encontra em andamento a auditoria pelo CFMV.
Destacamos que a Junta Governativa está logrando todos os esforços necessários para desempenhar suas
funções com transparência, correção, celeridade, amparados pelo CFMV.
Atenciosamente,
Porto Alegre, 11 de maio de 2018.
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