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pela Condução

Palavra do Presidente
Chegamos ao final da nossa gestão à frente do
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio
Grande do Sul (CRMV-RS), que passou por dois
mandatos. Este Relatório de Gestão é a forma de
consolidarmos a prestação de contas sobre nossas
ações ao longo dos triênios 2011/2014 e 2014/2017.
Apresentamos um panorama do CRMV-RS e
sua evolução, as conquistas da Medicina Veterinária
e Zootecnia gaúchas, sob a ótica da administração
pública e da valorização profissional. Foram seis anos
em busca de constante aprimoramento dos processos
internos da autarquia, para que ações de fiscalização
do exercício profissional, combate ao charlatanismo,
de defesa da saúde pública, da sanidade e do bemestar animal atendessem às demandas da sociedade.
Promovemos profundas alterações em nossa
estrutura, permitindo que o Conselho fosse visto
como referência, tanto pela sociedade - que hoje
reconhece na autarquia nossa forma comprometida
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de atuação - quanto dos profissionais, tendo em
vista as diversas ações promovidas em diferentes
áreas das profissões.
Evoluímos nas relações institucionais da autarquia,
inserindo as nossas profissões nos grandes debates
que envolvem o dia a dia de nossas atividades.
Participamos de audiências públicas, fóruns e
congressos, sempre com posicionamentos públicos na
defesa dos interesses da classe e da sociedade.
Muito ainda pode ser feito, mas chegamos ao final
deste ciclo com a sensação de dever cumprido. Demos
nosso melhor em prol da Medicina Veterinária e da
Zootecnia e isso só foi possível com o comprometimento
de todos os servidores, diretores, conselheiros, e colegas,
que as suas maneiras, contribuíram de forma ímpar no
engrandecimento das nossas profissões.

Rodrigo Lorenzoni
Médico Veterinário

O CRMV-RS
em 360°
Valorização profissional, inovação,
comprometimento, ética, fiscalização, e
orientação. Estas importantes palavras
foram os pilares que balizaram a nossa
busca por uma Medicina Veterinária e
Zootecnia melhores.

O CRMV-RS em 360°
Quando a atual diretoria do CRMV-RS assumiu o comando da autarquia, o que
havia era basicamente uma entidade cartorial. Havia como compromisso - à época
da campanha - dinamizar a atuação do Conselho, trazendo agilidade nas atividades e
organizando processos de forma a otimizar recursos e força de trabalho. Incontáveis
projetos foram colocados em prática e, hoje, o CRMV do Rio Grande do Sul é modelo
para outros Conselhos, atuando diretamente na defesa dos bons profissionais e na
fiscalização e julgamento de quem insiste em descumprir o Código de Ética, ferindo
princípios de atuação profissional.

Logo no início da gestão fizemos uma escolha
ousada: rompemos com a lógica da punição e investimos
em orientação profissional. Criamos a primeira Escola
Superior de Ética de um conselho de Medicina
Veterinária e Zootecnia do Brasil. Se nosso dever
constitucional é orientar, regular e fiscalizar, por que
não trazer o foco para a orientação? Assim fizemos, e
os resultados foram excelentes.
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Para conscientizar a sociedade da importância dos médicos veterinários
e zootecnistas, criamos campanhas de valorização profissional, exaltando
a atuação destas categorias no cotidiano das pessoas.

Mais de nove mil médicos veterinários e
zootecnistas foram capacitados em 90 seminários de
Responsabilidade Técnica e outros cursos realizados
em diversos municípios do Rio Grande do Sul,
atendendo a todas as regiões do estado.
Criamos guias de orientação profissional voltados
para grandes áreas das profissões, com material
disponível para download no site e também
distribuição gratuita na versão impressa em todos os
eventos do CRMV-RS.
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201

amiro Barcelos, 1793/201
legre - RS - Cep 90.035-006

Porto de
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Cientes de que era necessário devolver aos
profissionais ainda mais do valor investido na autarquia,
aplicamos parte dos recursos recebidos na compra de
sedes próprias para as secretarias regionais de Santa
Maria, Passo Fundo e Caxias do Sul. Regiões que
passaram a ter um local digno para o atendimento de
nossos profissionais e sociedade. Além disso, foi reaberta
a Secretaria de Santana do Livramento e realizada
a reforma da Secretaria de Pelotas. Outro avanço foi
a elaboração do projeto arquitetônico que permite a
reforma da sede do CRMV-RS em Porto Alegre.

Durante as duas gestões desta diretoria o Conselho
Deliberativo do CRMV-RS se reuniu em 88 sessões
plenárias ordinárias e extraordinárias. Nos encontros,
os conselheiros deliberaram sobre os principais
assuntos de interesse da Medicina Veterinária e
Zootecnia. Nas plenárias também foram realizados os
julgamentos dos processos éticos profissionais.
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Criamos o Prêmio Destaque Medicina Veterinária
e Zootecnia ressaltando para toda a sociedade
a relevância destes profissionais e lideranças no
engrandecimento de nossas atividades. Foram 83
agraciados nas cinco edições do Prêmio. Reunimos
na Casa do Médico Veterinário, na Expointer, as
lideranças com atuação destacada em Bem-Estar
Animal, Saúde Pública, Ensino, Órgão Público,
Associações, Pesquisa, Varejo e Comércio, Indústria,
Serviço, Cultura, Imprensa, Agronegócio, Terceiro
Setor e Personalidade do Ano.

Nossa preocupação com a valorização profissional
chegou também aos recém-formados. Assim, para
que na solenidade de formatura o novo colega já
fosse reconhecido pelo CRMV-RS, criamos em nosso
Regional o Diploma Mérito Acadêmico. Um destaque
merecido ao médico veterinário e ao zootecnista que
alcançaram alto desempenho e se destacaram na
condução de sua formação profissional.

Renovamos em 100% a frota da fiscalização. Isso
significa mais agilidade no atendimento de denúncias e
infraestrutura adequada para que o conselho cumpra com a
finalidade de fiscalização, zelando pela sociedade.
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Atualmente, médicos veterinários e zootecnistas
têm vez e voz nos debates públicos e junto aos
principais meios de comunicação.

Nos adequamos aos mais rigorosos padrões de
transparência da administração pública, possibilitando
que médicos veterinários, zootecnistas e cidadãos
em geral possam acompanhar mês a mês a rotina
do CRMV-RS. Inovamos com a possibilidade dos
profissionais acompanharem de perto os gastos com
diárias, jetons, verbas de representação e aplicação
dos demais recursos financeiros da Autarquia. Fomos
o primeiro conselho de veterinária do Brasil a estar
enquadrado na Lei de Acesso à Informação. Todas
as contas avaliadas pelos órgãos de controle foram
aprovadas sem restrições.
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Na defesa dos interesses dos médicos veterinários e zootecnistas, nossa
gestão formalizou denúncias à Polícia Civil e ao Ministério Público. Também
lutamos pela criminalização do exercício ilegal da profissão. Em 2017, uma
petição pública pedindo a votação do PL 7323/14 foi entregue ao presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Inserimos publicamente o CRMV-RS nos grandes
debates envolvendo nossas profissões, pautando as
discussões pelo melhor interesse técnico. Demos voz
aos grandes anseios profissionais junto à sociedade.
Sempre que a Medicina Veterinária e a Zootecnia
foram expostas negativamente, respondemos à altura
com posicionamentos firmes e ações que visassem
resguardar a credibilidade de nossas profissões.

13

Em contato com os executivos municipais,
realizamos diferentes atividades e parcerias. Além
disso, formalizamos a preocupação do CRMV-RS
frente à falta de profissionais técnicos concursados
nos quadros das prefeituras. Também notificamos as
prefeituras que estavam com os editais de concurso
público para médicos veterinários com salário abaixo
do mínimo legal.
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Mais do que nunca, nos relacionamos com outras entidades, como Ministério Público e as polícias Civil e
Militar, para o combate ao exercício ilegal da profissão e zelo da saúde pública.

Nas próximas páginas você vai acompanhar um resumo das ações que transformaram
o CRMV do Rio Grande do Sul em um órgão dinâmico, moderno e realizador. Boa leitura!

1.

Fiscalização
do Exercício
Profissional
O Setor de Fiscalização do CRMV-RS é o
responsável por planejar, organizar e executar as
ações de fiscalização. São fiscalizadas as pessoas
jurídicas que exercem atividades peculiares
à Medicina Veterinária e à Zootecnia, sendo
exigido das mesmas o registro na autarquia e
a comprovação de responsabilidade técnica do
profissional habilitado. O exercício profissional
do médico veterinário e do zootecnista,
especialmente aquele ligado à atuação como
responsável técnico, também é verificado pelos
fiscais da Conselho.
A fiscalização profissional é uma das razões
de ser de um Conselho de Medicina Veterinária.
Coibir más práticas profissionais, através de
ações enérgicas e punições em diversos níveis
faz parte das atribuições. Entretanto, o CRMVRS nas últimas gestões fiscalizou de forma
construtiva e honrou o compromisso de orientar
médicos veterinários, zootecnistas e empresários
para prestação de serviços de excelência.

Fiscalização do Exercício Profissional
Atuação abrangente

Metas atingidas
O Setor de Fiscalização adotou nesta gestão o sistema de metas. Com a prática, o número de estabelecimentos
visitados cresceu, chegando a superar a expectativa em 2016, com a inspeção em mais de 6,7 mil empresas. O
sistema também contribuiu para dimensionar as atividades do setor, facilitando a criação de roteiros e melhorando
a programação de trabalho.

A área de cobertura da fiscalização abrange todo
o Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido realizadas,
além das fiscalizações de rotina, a apuração de
denúncias e ações conjuntas. Quase dois terços dos
municípios do estado foram visitados pelos fiscais. Só
em 2016 cada integrante da equipe de fiscalização
percorreu em média 30,6 mil quilômetros.

Checklists otimizam trabalho do fiscal

Durante as visitas de fiscalização, é solicitada ao responsável a apresentação do Certificado de Regularidade,
da Anotação de Responsabilidade Técnica e verificada ou fornecida a Placa de Identifcação do Estabelecimento.
Além disso, para padronizar os itens verificados, os fiscais utilizam checklists de acordo com a área de atuação
da empresa. Nos chamados roteiros de inspeção são verificadas as condições de funcionamento e a adoção de
todas as práticas exigidas pela legislação e regulamentações, bem como a atuação dos responsáveis técnicos.
16

Autuação faz parte

Prioridade para as denúncias
O Setor de Fiscalização tem o compromisso de atender a 100% das denúncias referentes a irregularidades em
estabelecimentos recebidas pelo Conselho. Assim, os fiscais devem verificar os fatos denunciados nas empresas no
máximo até o último dia útil do mês em que receberam o despacho da coordenação de fiscalização. O monitoramento
é feito por meio do relatório mensal de atividades de cada fiscal. A medida gerou maior confiabilidade na atuação do
Conselho, elevando número de denúncias recebidas.
Os comunicados de irregularidades ligadas às profissões da Medicina Veterinária e Zootecnia cresceram mais de
300% em cinco anos. Só em 2016 foram 266 comunicados averiguados pelas equipes de fiscais do CRMV-RS.

Comunicados recebidos

Os estabelecimentos fiscalizados que estavam
irregulares, sem registro ou sem responsável técnico
foram autuados. Além do aspecto punitivo, a autuação
tem como objetivo principal promover as melhores
práticas no atendimento e comercializaçao de produtos.

Números passaram
a ser acompanhados
O Setor de Fiscalização passou a tabular as
atividades realizadas pelas equipes, de forma que
o controle resultou em dados úteis para realizar a
revisitação de estabelecimentos e a cobrança de
adequação nos casos onde houve a autuação pela
constatação de irregularidades. Os principais motivos
de autuação de empresas estão ligados à falta de
registro e ausência de Anotação de Responsabilidade
Técnica. Foram mais de 4 mil autuações por falta de
RT, quase 3 mil por falta de registro e mais de 400
autuações por outras irregularidades.

Autos de Infração
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Representações sobre o
exercício ilegal da profissão

Parcerias de Peso
Foram realizadas ações conjuntas com Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Brigada Militar, Ibama,
Secretaria Estadual de Agricultura e Irrigação, Secretaria Estadual de Meio-Ambiente, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Vigilâncias Sanitárias Municipais, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e
Conselho Regional de Farmácia.
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Um dos objetivos do Setor de Fiscalização do
CRMV-RS tem sido o combate ao charlatanismo e
ao exercício ilegal da Medicina Veterinária. Nesse
sentido, após as fiscalizações dentro da área de
atuação do CRMV-RS, o Conselho comunicou práticas
de exercício ilegal da profissão a diversas Promotorias
de Justiça.

Em cima dos fatos

Em fevereiro de 2013, o programa Fantástico, da
Rede Globo, relatou casos de abatedouros brasileiros
que atuavam de forma irregular, sem os requisitos
de higiene e condições apropriadas para o abate dos
animais. Um deles era localizado em Rolante, no Rio
Grande do Sul. O CRMV-RS deslocou uma equipe
de fiscais para uma diligência. Foi constatado, entre
outras irregularidades, que o homem creditado na
reportagem como médico veterinário era, na verdade,
um agente de fiscalização sanitária do município e,
portanto, sem habilitação para atuar como responsável
técnico. O CRMV-RS abriu processo administrativo
para apurar os fatos ocorridos.

Operação Verão
Durante toda a gestão, o Conselho percorreu as praias dos litorais Norte e Sul e também a Costa Doce para
verificar a situação dos estabelecimentos que prestam serviços veterinários. A medida foi adotada porque durante
o verão muitas empresas de serviços veterinários como ambulatórios, petshops e estéticas que migram suas
atividades para o litoral gaúcho, de olho no aumento da população nesta época do ano. Para que isso ocorra de
forma adequada, estes estabelecimentos precisam ter os mesmos cuidados com a legislação existente.
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Capacitação constante
O Setor de Fiscalização do CRMV-RS realizou
diversos cursos e orientações para a equipe de fiscais.
O objetivo foi manter os servidores informados e
estimulados para um trabalho positivo e seguro dentro
da atividade.

Renovação da frota
A renovação de toda a frota da fiscalização possibilitou um grande aumento de produtividade por fiscal. Além de
mais segurança e conforto no exercício das atividades, servidores puderam contar por mais tempo com os veículos, que
pararam mais para revisões e menos para reparos.
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2.

Combate ao
Exercício Ilegal
O exercício ilegal de qualquer profissão é
um grave problema e que foi tratado com
muita seriedade pela diretoria do CRMVRS na gestão 2011-2017. O charlatão pode
provocar sérias consequências a quem
utiliza seus “serviços” – e também prejudica
o profissional de fato. Mas quando falamos
de vidas e saúde, a prática toma proporções
ainda mais assustadoras. Nos últimos anos, o
Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Rio Grande do Sul fez dezenas de
comunicados ao Ministério Público – de
irregularidades encontradas nas fiscalizações
ou em denúncias recebidas da sociedade –
sobre temas que vão além das competências
do CRMV. O trabalho institucional, em
contato com outras entidades foi intenso e
chegou à esfera parlamentar, com o apoio
do Conselho ao projeto de lei que criminaliza
o charlatanismo, hoje considerado apenas
uma contravenção.
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Combate ao Exercício Ilegal
Petição mobiliza profissionais e sociedade

Interdição de estabelecimento
Uma atuação entre o CRMV-RS e o Ministério
Público levou à interdição de um estabelecimento
em Viamão. A denúncia indicou ao MP nomes de
consumidores lesados pela atuação de um atendente
que se identificava como médico veterinário. A ação,
realizada em 2016, exigiu a colocação de placas
informando aos consumidores a não-existência
de profissional no local e que o responsável pelo
estabelecimento também não estava habilitado.
Considerando o pedido do Ministério Público, o Juiz
responsável pela 3ª Vara Cível da Comarca de Viamão
determinou a imediata interdição do estabelecimento.

Esta gestão do CRMV-RS lutou em diversas frentes contra o exercício ilegal da profissão. Além das
ações relacionadas às denúncias a outros órgãos, a diretoria articulou contatos e mobilizou profissionais
para levar adiante o projeto de lei que criminaliza o exercício ilegal da Medicina Veterinária. O Conselho
criou uma Petição Pública, que recebeu milhares de assinaturas, para promover o andamento do PL
7323/14 na Câmara dos Deputados. A petição foi entregue em mãos ao presidente da Câmara (pág.
17) e o tema foi tratado na Secretaria Geral da Mesa Diretora do parlamento. Na foto, o presidente
do CRMV-RS em reunião com o Secretário Geral, Wagner Soares Padilha. O PL altera o artigo 282 do
Decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para incluir o exercício ilegal da profissão de
médico veterinário entre as hipóteses de crime tipificadas no Código Penal em vigor. Atualmente, o
projeto encontra-se pronto para pauta em plenário.
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O vice-presidente do CRMV-RS José Arthur Martins
protocolou no Ministério Público de Gravataí, no início
de 2017, duas novas denúncias sobre exercício ilegal
da profissão. Os dois casos foram constatados pela
fiscalização de rotina das equipes do CRMV. Em um
dos casos, o proprietário do estabelecimento já era
reincidente na prática.

Ministério Público recebe denúncias
encaminhadas pelo Conselho
Ao longo das duas gestões foram quase 30
denúncias de exercício ilegal da profissão realizadas
pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária
ao Ministério Público Estadual. Quando a autarquia
não tem poderes para evitar uma prática danosa às
profissões e à saúde pública, envia aos órgãos que
possam ter uma atuação rápida e efetiva. Os casos
de charlatanismo representaram quase a metade dos
comunicados que o CRMV-RS fez ao MP. A apuração
foi originada através de denúncias e da própria
fiscalização de rotina do Conselho.

Mapa do charlatanismo

Locais onde o CRMV-RS
constatou e denunciou
casos de exercício ilegal da
Medicina Veterinária.
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Notificações a outros órgãos
O CRMV-RS notificou a Prefeitura de Santa
Vitória do Palmar (RS) e o Ministério Público sobre
um cidadão estrangeiro sem registro profissional
validado no Brasil que estaria exercendo a Medicina
Veterinária na cidade. O caso ocorreu em 2014. Já em
2016 a Polícia Civil de Sobradinho (RS) recebeu do
Conselho informações complementares referentes à
denúncia de exercício ilegal da profissão no município.
A ação do CRMV ocorreu após denúncia assinada por
um grupo de médicos veterinários da região.

Fiscais da autarquia, juntamente com a Associação Riograndense de Proteção aos Animais e Meio Ambiente
(ARPA), Delegacia de Polícia (DP) de Guaporé e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação
(SEAPI), realizaram em 2017 uma operação especial em Dois Lajeados (RS). Foi constatado que um produtor
rural sem formação exercia funções de médico veterinário. Além disso, realizava procedimentos cirúrgicos em
pequenos e grandes animais, como castrações e mochações. O Conselho teve acesso aos materiais usados pelo
falso profissional, e encaminhou denúncia ao MP. Também foi registrada ocorrência policial dos fatos.

24

3.

Tribunal
de Honra
O zelo pelo profissional que atua com
disciplina e cumpre suas obrigações éticas
e legais é uma das atribuições do Conselho
Regional de Medicina Veterinária. Focada
nesse perfil, a atual diretoria realizou
inúmeras ações estratégicas, em especial na
fiscalização, no combate ao exercício ilegal
da profissão e ao mercantilismo, em respeito
ao bom profissional. Uma delas foi a mudança
nas instaurações e nos julgamentos,
dando mais agilidade aos processos éticos
profissionais.

Tribunal de Honra
Análise criteriosa

O Tribunal de Honra é a instância julgadora do
CRMV que tem como objetivo analisar a conduta de
profissionais no desempenho da atividade relacionadas à
negligência, imperícia ou imprudência. Existem dois tipos
de processos éticos instaurados na esfera do CRMV-RS.
Um deles é aberto em decorrência de denúncia
enviada à autarquia, sendo instaurado por
determinação do presidente. O outro, denominado
ex officio, é instaurado por deliberação do Plenário
do CRMV-RS com base em informações de órgãos
públicos ou de outros profissionais e, principalmente,
do resultado do trabalho da fiscalização do CRMV-RS.
Nesse, não existe a figura do denunciante.
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As penalidades aplicadas aos processos éticos são determinadas por resolução. Desde 2011, tem havido variação
das penalidades aplicadas, não ficando limitadas até então, às corriqueiras punições confidenciais ou o julgamento pela
improcedência. A variedade nas penalizações decorre da análise criteriosa dos processos pelos conselheiros relatores,
com o auxílio da Gestão da Secretaria de Éticos e da Coordenação Jurídica na revisão jurídica dos pareceres.

Processos também foram abertos em decorrência
da permissão do exercício ilegal da profissão, falta de
condições higiênico-sanitárias, prática de serviços de
clínica em locais inadequados.

Desde 2011, a atuação do Conselho tem sido
enérgica e preocupada com a concorrência desleal
e com a conduta antiética de médicos veterinários e
zootecnistas. Dados do Setor de Éticos do CRMV-RS
demonstram que houve crescimento do número de
processos éticos profissionais instaurados nesta gestão.

A atuação do setor de fiscalização em agropecuárias resultou na instauração de 46 processos ao longo
dos últimos seis anos. Nesses locais, foram encontrados medicamentos vencidos, fracionados, sem registro no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), produtos controlados mantidos fora de armário
chaveado e aplicação de injetáveis em estabelecimento comercial. Além das casas agropecuárias, as vistorias
realizadas em abatedouros resultaram na abertura de 55 processos ex officio. Todos se referiam à realização de
abates sem adequações tecnológicas, higiênicas e sanitárias.
A reestruturação do sistema de processos foi pensada com o foco em contribuir para que médicos veterinários
e zootecnistas comprometidos com o Código de Ética tenham condições de prestar serviços de excelência
para a sociedade. As alterações demonstraram a preocupação da gestão em valorizar os profissionais que
atuam de forma correta, evidenciando o compromisso com a ética e com o trabalho qualificado.
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O CRMV-RS também teve papel fundamental na
criação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)
dos Processos Éticos. Em 2014 foi realizado um evento
para a organização de vários setores do sistema CFMVCRMVs. Na área de éticos, a intenção era padronizar os
procedimentos. O Conselho gaúcho foi escolhido líder,
após votação entre todos os conselhos presentes.

Em 2013 o CRMV-RS protagonizou a primeira
cassação do exercício profissional de um médico
veterinário no Brasil. Essa situação colocou o Conselho
gaúcho na vanguarda dos processos éticos, garantindo
aos profissionais que atuam dentro dos regulamentos,
que haverá punição séria para quem não é comprometido
com a Medicina Veterinária e a Zootecnia.
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A estruturação de um departamento específico para os processos éticos, dentro do setor Jurídico do CRMV-RS
contribuiu para agilizar o andamento dos casos já existentes e permitiu a instauração dos demais processos em
menor prazo. Outra atividade do setor é o caráter orientativo das punições.

4.

Orientação
Profissional
Com iniciativas de vanguarda e foco
na capacitação e educação continuada,
esta gestão do CRMV-RS deu passos
importantes para garantir mais segurança
no exercício das profissões. Eventos
distribuídos em diversas regiões e datas,
materiais educativos e orientativos e
presença constante na vida de médicos
veterinários e zootecnistas trouxeram
evolução e crescimento a profissionais de
todo o estado.

Orientação Profissional

Um dos pontos altos de trabalho do CRMV-RS foi intensificar a atuação nos municípios do interior do estado,
fortalecendo a relação com os médicos veterinários e zootecnistas, principalmente nas cidades que possuem
instituições de ensino de Medicina Veterinária e Zootecnia. Foram realizadas dezenas de palestras, seminários,
workshops, aulas magnas e eventos em geral, que contaram com a grande participação do público.
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A Escola Superior de Ética do CRMV-RS foi criada no
ano de 2013, através da Resolução nº 26. Foi uma iniciativa
pioneira: a primeira escola de capacitação profissional de um
Conselho Regional de Medicina Veterinária do país. A Escola
teve três pilares objetivos: estudo, orientação e atualização
profissional.  É responsável pela realização e chancela de
todos os eventos de qualificação profissional promovidos pelo
CRMV-RS e atua especialmente nas áreas de orientação
profissional em Responsabilidade técnica; Responsabilidade
Civil; Responsabilidade Penal e Responsabilidade Ética do
médico veterinário e do zootecnista. A Escola Superior
de Ética do Conselho possui um site próprio, que abriga
conteúdos de palestras, guias, vídeos e demais informações
para orientação dos profissionais.

Um manual de serviços foi elaborado pelo CRMV-RS
com o objetivo de esclarecer os principais serviços que
a autarquia oferece aos profissionais. A cartilha, que
serve como uma ferramenta rápida de consulta, contém
informações a respeito de procedimentos que devem
ser realizados por médicos veterinários, zootecnistas
e empresários com inscrição no CRMV-RS, como a
confecção da carteira profissional e a transferência
de registro para outro estado. Além deste, também foi
produzido pela autarquia um guia para a elaboração
do Manual de Boas Práticas em Estabelecimentos de
Higiene, Estética, Banho e Tosa Animal, contendo uma
listagem de procedimentos obrigatórios para o manual
de boas práticas das empresas.
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Mais de nove mil médicos veterinários, zootecnistas e estudantes foram capacitados pelo CRMV-RS
e a Escola Superior de Ética em 90 seminários de Responsabilidade Técnica e outros eventos realizados
em diversos municípios do Rio Grande do Sul, buscando atender a todas as regiões do estado. Foram
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CAPA_GUIA RT LEITE.pdf 1 12/06/2017 14:10:04

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201

- RS - Cep 90.035-006
Guia Básico Porto
de Alegre
Responsabilidade
Técnica do Fone:
Mercado
Pet
(51) 2104 0566
E-mail:

crmvrs@crmvrs.gov.br

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201
Guia Básico de Responsabilidade
Técnica
Porto Alegre - RS - Cep 90.035-006
em Segurança dos Alimentos

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201
Guia BásicoPorto
de
Responsabilidade
Alegre
- RS - Cep 90.035-006
Técnica em Eventos
Equestres
Fone: (51) 2104 0566

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201
Guia Básico dePorto
Responsabilidade
Alegre - RS - Cep 90.035-006 Técnica
em Estabelecimentos Avícolas

Guia Básico de Responsabilidade Técnica
na Produção Leiteira

2104 0566
crmvrs@crmvrs.gov.br

Fone: (51)

E-mail:

E-mail:

Site: www.crmvrs.gov.br

Site: www.crmvrs.gov.br

instagram.com/crmvrs

instagram.com/crmvrs

instagram.com/crmvrs

instagram.com/crmvrs

facebook.com/crmvrs

facebook.com/crmvrs

facebook.com/crmvrs

facebook.com/crmvrs

twitter.com/crmvrs

twitter.com/crmvrs

twitter.com/crmvrs

Site: www.crmvrs.gov.br

2104 0566
crmvrs@crmvrs.gov.br

Fone: (51)

crmvrs@crmvrs.gov.br

Site: www.crmvrs.gov.br

E-mail:
C

Site: www.crmvrs.gov.br

M

Y

instagram.com/crmvrs

CM

MY

CY

facebook.com/crmvrs

CMY

twitter.com/crmvrs

K

twitter.com/crmvrs

Uma coleção de guias de responsabilidade técnica impressos e outros disponibilizados digitalmente contribuíram
para levar orientação e conhecimento aos profissionais que trabalham nesta importante área de atuação. Foram
mais de 30 mil exemplares impressos distribuídos entre profissionais, estudantes e estabelecimentos registrados
e milhares de downloads do material digital.
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Além das capacitações através dos seminários, o CRMV-RS também realizou alguns cursos de formação de
módulo avançado, com maior tempo de duração. As primeiras turmas dos Cursos de Formação para Responsável
Técnico receberam a formação no final de 2014, após dois dias de treinamento. As capacitações, realizadas
em Porto Alegre, tiveram como tema “Manejo da Fauna Silvestre”, “Indústrias de Produtos de Origem Animal”,
“Biotérios”, entre outros.
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A série de vídeos “Saiba+CRMV” foi desenvolvida
em 2016 pela Escola Superior de Ética em parceria
com a equipe de comunicação, para ser um produto
inovador de informação aos médicos veterinários
e zootecnistas. As publicações, lançadas de 15
em 15 dias no canal da autarquia no YouTube
e também nos sites do CRMV-RS e da Escola
Superior de Ética, totalizaram 32 episódios, sobre
temas de amplo interesse das profissões. Pautas
como a responsabilidade civil do profissional,
atendimento em balcão, papel institucional do
Conselho e processos éticos foram apresentados ao
longo da trajetória do programa, com milhares de
visualizações no YouTube e redes sociais.

5.

Ações de
Valorização
Profissional
A valorização profissional foi um
dos aspectos que o CRMV-RS tratou
com muito empenho ao longo das duas
últimas gestões. Fazer com o que os
médicos veterinários e zootecnistas
tivessem visibilidade junto à sociedade
nas suas mais diferentes áreas de
atuação foi possível através de diversas
ações. Além de iniciativas próprias, o
CRMV também realizou campanhas em
parceria com outras entidades, inclusive
nacionais, ganhando destaque na defesa
da valorização das profissões e ganhando
visibilidade entre milhões de brasileiros.

Ações de Valorização Profissional
Em 2012, o CRMV-RS esteve presente em uma
mobilização que reuniu médicos e médicos veterinários
da rede federal em protesto contra medida provisória que
prejudicaria a carreira destes servidores em todo o país.
A manifestação ocorreu em frente ao Museu da História
da Medicina. O objetivo do protesto foi sensibilizar os
agentes políticos sobre o impacto da medida.

A luta contra o Ensino à Distância na Medicina Veterinária teve o protagonismo do CRMV-RS. O Conselho
gaúcho criou uma petição pública, endereçada ao MEC, para que a graduação na área não fosse permitida na
modalidade EaD. Foram mais de 21 mil assinaturas, entregues ao ministro da Educação, Mendonça Filho. Reuniões
no Ministério e no Conselho Nacional de Educação também fizeram parte da agenda em fevereiro de 2017.
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Os fiscais estaduais agropecuários, em grande parte
médicos veterinários, sofreram com o parcelamento de
salários e a falta de condições de trabalho. O Conselho
esteve presente, solidário à mobilização realizada
pelos profissionais durante a Expointer 2015.

O alerta aos banhistas sobre cuidados com animais no verão e também esclarecimentos sobre os riscos de
transmissão de zoonoses na beira da praia foram ações realizadas ao longo da gestão em balneários do Litoral
Norte gaúcho. As ações, além de informar os banhistas sobre tais cuidados, também mostrou a importância do
trabalho do médico veterinário e do zootecnista na promoção da saúde pública.
Novos profissionais receberam das mãos do
presidente da autarquia suas carteiras com número
de registro de médicos veterinários e zootecnistas.
O documento tem validade como identidade em
todo o território nacional. A cerimônia de entrega
das carteiras é uma ação de valorização de novos
profissionais e está prevista em resolução do
Conselho Federal de Medicina Veterinária.

Em 2014 o CRMV-RS, juntamente com o
Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a
Saúde Animal (Sindan) e demais entidades ligadas
à cadeia produtiva de proteína animal, lançou
a “Campanha Antipirataria de Produtos de Uso
Veterinário”.
O objetivo foi combater a crescente
comercialização de medicamentos ilegais, que
representavam 15% do segmento animal, com
destaque para a cadeia produtiva de proteína
animal. Milhões de pessoas foram alcançadas pela
campanha em todo o país.
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Em 2016, outra iniciativa de valorização
profissional foi desenvolvida pelo CRMV-RS. Com o
conceito “Com seus profissionais. Pela vida”, a peça
buscava explicar o trabalho realizado pelo Conselho.
Junto com a campanha, foi lançado o slogan
“Responsabilidade e cuidado com a vida”, que passou
a acompanhar as etapas seguintes. O material teve
veiculação nas principais rádios e em frontlights em
Porto Alegre, além de anúncios nos meios internos de
comunicação do CRMV.
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Um frontlight instalado na Estrada do Mar, sentido Porto Alegre-Litoral Norte, reforçou no verão de 2017,
a importância do médico veterinário na sociedade. O painel, com 18 metros de comprimento, ficou exposto no
local por três meses. À noite, a estrutura era iluminada para ganhar maior destaque.
“A harmonia que envolve a sua vida”, foi o slogan da
campanha do CRMV-RS em outubro de 2016. A ação
foi desenvolvida para comunicar o papel do Conselho
evidenciando o trabalho dos profissionais. O conceito
da frase englobava o envolvimento dos profissionais
com a vida animal, humana e ambiental. A proposta
foi veiculada principalmente nas redes sociais e nos
canais de comunicação do Conselho.

A campanha estadual de valorização profissional
“Aqui tem médico veterinário, aqui tem mais saúde”
impactou milhares de profissionais e teve suas
peças circulando por estabelecimentos até mesmo
de outros estados brasileiros. A iniciativa teve o
objetivo de alertar a sociedade sobre a importância
da presença do profissional em estabelecimentos que
comercializam produtos de uso veterinário.  

O segmento de lácteos também foi alvo de
campanha do Conselho, que lançou um folder
explicativo sobre a importância da atuação do médico
veterinário na produção de leite. O material abordou
o trabalho do profissional na propriedade rural, nas
indústrias e também na inspeção. A publicação foi
direcionada à população em geral, com linguagem
simples e objetiva. O folder foi distribuído em eventos
e disponibilizado para download.

A valorização do trabalho do médico veterinário
que atua na segurança dos alimentos foi outro tema de
campanha. Uma área de atuação pouco reconhecida
pela sociedade ganhou explicações através de um
folder e diversas ações em redes sociais e demais
mídias do Conselho. Com o título “Médico Veterinário
= alimento + saúde + qualidade”, a campanha abordou
a atuação dos profissionais no cuidado com os
rebanhos, no abate e na industrialização de alimentos
de origem animal.
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Em alusão ao Dia do Zootecnista, em 2016, o Conselho divulgou um novo anúncio. A campanha “Zootecnista:
Transformando cuidado em vida”, teve como objetivo destacar a importância e o papel do profissional. A peça
também foi divulgada nos canais de comunicação do CRMV-RS e em jornais.

Em comemoração ao Dia do Médico Veterinário de
2016, o CRMV-RS lançou o anúncio “A vida com sinal da
sua presença”, para ampliar o entendimento da sociedade
sobre a função do profissional. O layout apresentava as
diversas áreas de atuação e a ligação delas com o trabalho
do médico veterinário. A iniciativa foi divulgada nos canais
de comunicação do CRMV-RS e em jornais.
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Campanhas de rádio foram lançadas pela autarquia em
2016 e 2017 promoveram a valorização profissional de médicos
veterinários e zootecnistas junto à sociedade. Novos textos eram
divulgados periodicamente e abordavam temas de proximidade
da população. O primeiro estimulava a denúncia sobre falsos
profissionais exercendo a Medicina Veterinária. As mensagens
foram transmitidas aos ouvintes e telespectadores das principais
emissoras do Rio Grande do Sul.
As redes sociais do CRMV-RS divulgaram em 2014 e 2015 a ação
“Compartilhe”, que reunia posts com frases pequenas sobre dicas e serviços
prestados pelo Conselho. As postagens eram diárias durante os horários de pico
de acesso à página no Facebook.

6.

Contribuição
das Comissões
Assessoras
Esta gestão do CRMV-RS atuou
fortemente para a contribuir com a
sociedade e com a classe médicoveterinária e zootécnica compilando,
interpretando e orientando a comunidade
através de notas técnicas e de
posicionamento sobre inúmeros temas.
Pautas polêmicas como os esportes
equestres ou a leishmaniose contribuíram
para dar um norte aos profissionais, frente
a tantos posicionamentos conflitantes.
A autarquia também atuou como órgão
oficial na elaboração de laudos e análise
em diferentes situações. Este trabalho
foi realizado pelas Comissões Assessoras
do Conselho.

Contribuição das Comissões Assessoras
Comissões existentes ao longo das duas gestões:

Comissão da Mulher Veterinária e Zootecnista
Comissão de Animais Selvagens
Comissão de Assuntos Equestres
Comissão de Empreendedorismo
da Medicina Veterinária e da Zootecnia
Comissão de Ensino da Medicina Veterinária
Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal
Comissão de Sanidade Agropecuária
Comissão de Saúde Pública
Comissão de Segurança dos Alimentos
Comissão de Tomada de Contas
Comissão de Zootecnia e Ensino em Zootecnia
Comissão do Mercado Pet
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Os casos de Leishmaniose Visceral Canina constatados no estado levaram a Comissão de Saúde
Pública do CRMV-RS a produzir duas Notas Técnicas e uma Nota de Orientação relativas ao assunto.
Os documentos traziam recomendações aos profissionais, explicação sobre a doença, além de
tópicos sobre a prevenção e a sintomatologia. Os dados serviram como base para nortear decisões
e posicionamentos do Conselho quanto ao tema. Outro documento elaborado pela Comissão de
Saúde Pública da autarquia tratava sobre a situação da circulação do vírus rábico no estado. A Nota
Técnica trouxe explicações sobre a doença e recomendações para a prevenção, além de informações
fundamentais para o correto diagnóstico e providências.

Diante do surgimento do mormo no estado, a
Comissão de Assuntos Equestres realizou três edições
do Workshop Mormo: Diagnóstico e Providências.
Os eventos, que reuniram centenas de profissionais,
foram realizados na sede do Conselho e também no
Casarão do Parque de Exposições de Alegrete (RS).
O objetivo dos encontros foi apresentar informações
sobre o diagnóstico, prevenção, situação atual no
estado, orientações aos profissionais e a visão do
serviço oficial sobre o tema.

NOTA TÉCNICA Nº 06/2015
Assunto: Mormo no Rio Grande do Sul

A presente nota técnica tem o objetivo de informar sobre os casos de Mormo no RS. A
importância para a saúde pública deve-se ao fato de ser uma zoonose. Assim, todos os cuidados e
medidas de prevenção devem ser empregados a fim de se evitar a disseminação da doença pelo
Estado.
Registrado pela primeira vez no Rio Grande do Sul, no município de Rolante, o Mormo é uma
doença infecciosa que acomete, principalmente, os equinos. É uma enfermidade causada pela
bactéria Burkholderia mallei e se manifesta por um corrimento viscoso nas narinas, com a
presença de nódulos nas mucosas nasais, nos pulmões, nos gânglios linfáticos, catarro e
pneumonia. A forma aguda é caracterizada por febre, fraqueza, secreção amarelada, que pode se
tornar sanguinolenta, e dispneia. Não tem tratamento e o animal é sacrificado.
O mormo é transmitido pelo contato com o material infectante, seja diretamente com
secreções do doente ou indiretamente por meio de fômites, bebedouros, comedouros e
equipamentos contaminados. Pode ser transmitida aos homens e a outros animais. Os principais
hospedeiros são os equinos, muares e asininos. Já foi relatada em cães, gatos, ovinos, caprinos e
camelos. Bovinos, suínos e aves são resistentes. Em animais pode se manifestar logo após a
infecção ou tornar-se latente. Em humanos o período de incubação varia de poucos dias a meses,
sendo usualmente de 1-14 dias.
O ser humano normalmente se infecta pelo contato com animais doentes, fômites
contaminados, tecidos ou culturas bacterianas em laboratórios. Pode ser considerada uma doença
ocupacional, visto acometer, principalmente, trabalhadores, tratadores, médicos veterinários,

Depois que o Rio Grande do Sul registrou o primeiro
caso de mormo, no município de Rolante, a Comissão de
Saúde Pública emitiu Nota Técnica com o objetivo de
informar sobre a doença, os cuidados e a prevenção, a
fim de se evitar a disseminação da zoonose pelo estado.
Em seguida, a Comissão de Assuntos Equestres também
construiu uma nota, orientando os profissionais para a
correta identificação dos animais no momento de coletar
amostras pois os laboratórios oficiais tiveram muitos
problemas na organização do material.

A Comissão de Animais
Selvagens elaborou durante
a primeira gestão o Guia
Básico de Legislação sobre
Criação,
Comercialização
e Manutenção de Animais
Selvagens em Cativeiro. A
publicação mostrou as exigências legais para manter os
animais em cativeiro, sua correta manutenção e manejo,
além de atualizar o profissional que atua no segmento.

A Comissão também realizou, em 2014, uma grande
ação contra o tráfico de animais selvagens, a terceira
maior atividade ilícita do mundo, tendo o Brasil como
um dos principais alvos. Um dos eixos foi realizado no
Shopping Total, no Dia de Conscientização da Campanha
Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Selvagens. A
ação, que teve a parceria entre CRMV-RS e o Shopping,
contou com a distribuição de cartilhas infantis e folders
sobre os prejuízos provocados pelo tráfico e o comércio
ilegal de animais.
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A Comissão de Ensino da autarquia reuniu docentes
e representantes do CFMV para discutir a necessidade
de atualização das Diretrizes Curriculares. Um dos
pontos de destaque do encontro foi a resolução
1137/2016 que, entre outros regulamentos, determina
que Hospital Veterinário de Ensino deve ter um
docente disponível 24 horas por dia, com prestação
de serviços ao público interno e externo. Outra ação
foi a elaboração de pareceres da Comissão quanto ao
EaD e aos estágios curriculares.

Os integrantes das Comissões Assessoras também
atuaram como palestrantes em seminários, workshops,
cursos e eventos tanto do Conselho quanto de
outras entidades. Foram diversos eventos na área
que contaram com a participação dos profissionais,
como por exemplo, os Seminários de Responsabilidade
Técnica (RT), em Zootecnia, palestras sobre o mercado
pet em feiras de animais e etc. Mais de 250 eventos
desse tipo foram realizados ao longo da gestão.
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7.

Fortalecimento
das Relações
Institucionais
A realização de eventos conjuntos foi a
ponta mais visível de parcerias do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do RS
com outras entidades. Além das dezenas
de feiras, seminários, congressos, cursos
e workshops que receberam a chancela
do CRMV-RS, também foram assinados
termos de cooperação, convênios e
operações conjuntas.

Fortalecimento
das Relações
Institucionais
Conselho e Polícia Civil também estão unidos
através de Acordo de Cooperação Técnica. O
CRMV-RS presta suporte técnico nas atividades de
investigação de assuntos relacionados à profissão e a
Polícia Civil fica responsável por receber denúncias de
irregularidades constatadas por parte da autarquia e
encaminhar as investigações.

Em 2013, o presidente Rodrigo Lorenzoni assinou
um Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura
de Porto Alegre (RS) para a construção do Hospital
Veterinário público. Conforme o documento, coube
ao Conselho prestar assessoramento técnico para a
elaboração do projeto arquitetônico do espaço, além
de colaborar na implantação das obras de instalação.
O local foi inaugurado no final de 2016, na gestão do
prefeito José Fortunati.
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Durante a gestão, instituições de ensino de todo o
estado receberam representantes do CRMV-RS em
suas aulas magnas.

Nos últimos anos, a autarquia intensificou a
participação no Fórum dos Conselhos Profissionais
do Rio Grande do Sul (Fórum-RS), representada
pelo coordenador técnico institucional, José Pedro
Martins. O Conselho teve grande atuação em ações
promovidas pela entidade, como o “Arrastão da
Saúde”, que leva informações aos veranistas sobre o
cuidado com os animais, além de reuniões, palestras e
operações conjuntas.

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a
Faculdade Murialdo (FAMUR) foram algumas das
instituições de ensino a firmar convênio com o CRMVRS. O Conselho foi consultor técnico dos dois hospitais
veterinários-escola das entidades.

No final de 2015, o CRMV-RS recebeu do governador José Ivo Sartori e do deputado Gabriel Souza,
propositor da lei, o documento que sancionava a criação do Dia Estadual do Médico Veterinário, que passou a
integrar o calendário oficial do Estado. A data é comemorada no dia 9 de setembro.

A parceria entre CRMV-RS e prefeituras teve
destaque durante a gestão. Foram diversos termos
assinados entre a autarquia e os executivos municipais.
Em 2015, a prefeitura de Capivari (RS) formou
convênio com a autarquia para utilização do gibi
“Prevenção: a fiel companheira da saúde”, nas escolas
municipais da cidade. Através desse documento, o
Conselho também ofereceu subsídio técnico para a
construção de políticas públicas voltadas aos animais
em situação de vulnerabilidade.

Em parceria com outras entidades como Gadolando e Farsul, o Conselho organizou cinco edições do
Simpósio do Leite, realizado anualmente na Fenasul/Expoleite. O evento de 2017 trouxe a Biosseguridade
em Propriedades Leiteiras como tema, abordando os principais cuidados para garantir maior sanidade nos
rebanhos. A iniciativa recebeu um grande público, entre profissionais, estudantes e produtores.
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Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do Rio Grande do Sul (Anclivepa-RS) teve a
parceria do Conselho em grande parte dos eventos. O CRMV-RS acompanhou e divulgou em seus canais as iniciativas
promovidas pela associação, como palestras, seminários e simpósios. Já a Associação dos Médicos Veterinários de
Pequenos Animais da Serra Gaúcha (AMVEP) selou em 2016 um Convênio de Cooperação Técnica que solicitava o
apoio técnico e científico do CRMV-RS na organização de eventos promovidos pela entidade. Desde então, foram
realizadas diversas capacitações profissionais que contaram com o apoio da autarquia.
As operações conjuntas com outras entidades
foram de extrema importância durante a gestão.
Ministério Público, PROCON, Câmaras de Vereadores,
conselhos profissionais e polícias Civil e Militar fizeram
parceria com o CRMV-RS em temas como fiscalização
do exercício profissional e denúncias de charlatanismo,
além de campanhas de conscientização da população.
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O CRMV-RS também é apoiador dos eventos
realizados por outras entidades. Em 2016, apoiou a
realização do 18º Congresso Estadual de Medicina
Veterinária, promovido pela Sociedade Veterinária
do Rio Grande do Sul (Sovergs), parceira da autarquia
na representação dos Médicos Veterinários. O
encontro aconteceu no Hotel Continental, em
Canela (RS) e reuniu palestras sobre sanidade
animal, buiatria e aprimoramento nos cuidados com
animais. O Congresso é um dos principais eventos
da área no Estado.

8.

Modernização
da Gestão
Os processos de modernização
da gestão ocorreram em diferentes
setores da autarquia. Desde as áreas
administrativas até a fiscalização.
A dedicação de coordenadores e a
implantação de sistemas de avaliação de
desempenho contribuíram para reduzir
custos e agilizar processos, garantindo
menor espera por parte dos profissionais
e mais competitividade para as empresas
que atuam no setor.

Site de cara nova

Modernização
da Gestão

Em outubro de 2015 o site do Conselho ganhou
nova roupagem. Com inúmeras facilidades para a
navegação, o site passou a ter um espaço dedicado
às produções multimídias e um link direto para as
publicações e atividades da Escola Superior de Ética.
Todos os materiais gráficos, como as campanhas de
valorização profissional, os guias de orientação e as
notas técnicas ficaram mais visíveis aos profissionais.
O formulário para denúncias de conduta irregular de
médicos veterinários e zootecnistas, estabelecimentos
irregulares e charlatanismo ganharam destaque
na home da página. O site www.crmvrs.gov.br,
desenvolvido pela equipe de TI da autarquia pode ser
acessado em qualquer plataforma digital.

Tempo máximo para
averiguação de denúncias

Novo projeto arquitetônico
As equipes de fiscalização do CRMV-RS utilizam
a última semana de cada mês para averiguar as
denúncias recebidas. Desta forma, nenhuma denúncia
fica mais de 30 dias sem ser verificada pelos fiscais.
Também é feita uma avaliação e os problemas mais
graves são verificados em até 48 horas.
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As novas instalações do Conselho Regional de
Medicina Veterinária começaram a tomar forma em
um projeto arquitetônico moderno e funcional. A atual
diretoria do CRMV-RS concluiu a análise do projeto
de reforma da sede de Porto Alegre. Uma empresa
de arquitetura e projetos foi contratada através
de licitação para realizar um diagnóstico e propor
melhorias nas salas do prédio próprio na capital.

Setor específico para orientação
Mais informação
e material de qualidade

Gestão de frotas
melhorou produtividade
A criação do Setor de Gestão de Frotas tem o
objetivo de zelar pelo patrimônio automotivo. Entre
as atividades está a implantação de uma rotina de
manutenções preventivas, tornando os veículos mais
seguros e mantendo sua integridade mecânica. A
adoção da prática também reduziu substancialmente
os custos com manutenção. Utilizando os protocolos de
manutenções preventivas foi registrada uma economia
média de 45% em relação ao período em que este tipo de
prática não era utilizada. A diretoria também determinou
o emplacamento de toda a frota do CRMV-RS como
veículo oficial. A medida gerou economia nos valores de
pedágios e isenções próprias de veículos desta natureza.
A utilização deste expediente também proporcionou um
aumento do controle do uso destes veículos.

Desde 2013 o CRMV-RS conta com um Setor de
Orientação Profissional. A iniciativa demonstra que o viés
da fiscalização não é apenas punitivo, mas também tem o
objetivo de orientar os estabelecimentos e os profissionais
para agirem conforme as normas e regulamentações. Um
dos resultados foi que os inscritos e registrados passaram
a ver o CRMV-RS não só como um órgão arrecadatório
e punitivo, mas um órgão de apoio. A criação do setor
permitiu que os estabelecimentos já se registrassem da
forma adequada, evitando a autuação. O atendimento
ocorre pessoalmente, na sede, por telefone ou e-mail.

Setorização da Secretaria Geral
Quando esta diretoria assumiu a gestão, o CRMVRS contava com um jornal intitulado “Veterinária e
Zootecnia”, impresso em papel off-set e com projeto
gráfico ultrapassado. A partir de 2012, a publicação
passou a ser uma revista de 12 páginas, com papel
couchê. Em 2016, o número de páginas dobrou,
garantindo mais espaço para conteúdo técnico e de
interesse das profissões. As alterações fizeram parte
de um importante processo de alinhamento da nova
identidade visual do Conselho para acompanhar a
evolução da Medicina Veterinária e da Zootecnia. O
novo projeto gráfico da revista privilegiou as cores
vivas e a diagramação leve.

O Setor de Secretaria Geral foi subdividido em setor de
pessoa física e jurídica, tendo equipes específicas para cada
tipo de atendimento, com o objetivo de otimizar os ritos
administrativos e dar celeridade. Desta forma, o atendimento
a pessoa jurídica e física fica customizado, mais ágil, não
havendo acúmulo de processos que acabavam retardando
a entrega de certificados e demais documentos para os
profissionais inscritos e estabelecimentos registrados.
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Ilustração: http://br.freepik.com

Aumento e modernização de todas
as sedes do interior concluída
Ao assumir a gestão a autarquia contava com três
unidades administrativas ou secretarias regionais, em
Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo. Foram adquiridos
três novos imóveis, realizada a manutenção da estrutura
física e a modernização das secretarias. Foram
inauguradas duas novas sedes no interior distribuídas
em regiões estratégicas do Estado, nos municípios de
Caxias do Sul e Santana do Livramento, expandindo as
atividades e o atendimento aos profissionais inscritos,
estabelecimentos registrados e sociedade em geral.

Informatização dos
processos administrativos
Os processos administrativos de defesa pautados para
deliberação nas sessões plenárias são disponibilizados
antecipadamente em formato digital, facilitando apreciação
dos conselheiros, agilizando os julgamentos e gerando
economia de papel e sustentabilidade.
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Eleição eletrônica
O CRMV-RS coordenou nacionalmente o grupo que
elaborou um estudo referente à regulamentação da
eleição eletrônica, pronto para a implantação e execução
nas próximas eleições dos CRMV´s. O estudo culminou na
publicação da Resolução do CFMV número 1122/2016
que disciplinou a eleição via internet. Esta modalidade traz
agilidade e dinamismo ao processo eleitoral. Também mantém
a mesma segurança do pleito e o sigilo dos votos realizados.

Criação da Câmara de Coordenadores
Instituição da Câmara de Coordenadores que é um órgão
de deliberação administrativa, composta pelo presidente,
equipe de assessoria e coordenadores que representam a
totalidade dos setores operacionais da instituição. Atua
aperfeiçoando os métodos e fluxos de processos internos,
no monitoramento das ações planejadas, na integração
das áreas, através do compartilhamento de informações
dos setores envolvidos, como forma de evidenciar as
dificuldades, identificando eventuais ajustes e propondo
melhorias, quando necessárias, na realização de atividades
finalísticas da autarquia.

Canais de contato com o CRMV-RS
Aumentamos os canais de atendimento e
comunicação com os profissionais, estabelecimentos
e sociedade em geral, através das redes sociais na
internet. O CRMV-RS possui uma fanpage oficial
no Facebook, uma conta no Twitter e um perfil
no Instagram. O atendimento se estende por meio
do serviço “Fale Conosco”, oferecido no site da
autarquia, que recebe demandas diversas como
solicitações, dúvidas, manifestações, sugestões,
elogios ou críticas e reclamações. Além disso,
ainda no site, é possível fazer denúncias através
do encaminhamento de formulário próprio. Estão
disponíveis, a todos os interessados, os telefones
gerais e por área específica da Autarquia.

9. Gestão dos

Recursos:
Responsabilidade
e Transparência
O trato com os recursos do CRMV-RS
nesta gestão foi rigoroso. Foi construído
um sistema de instrução dos processos
de aplicação das verbas com primorosa
análise jurídica, dando mais segurança
nas contratações e transparência no
uso dos recursos. Ao longo desta gestão
houve aprimoramento de processos,
capacitação de pessoal e implementação
do procedimento de pregão eletrônico.

Gestão dos recursos:
Responsabilidade e Transparência
Aprovação da prestação de contas

Gestão positiva

A prestação de contas é realizada anualmente
e apreciada junto ao Plenário do CFMV. Todos
os exercícios julgados da gestão foram regulares,
expressando de forma clara e objetiva, a exatidão dos
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade
e a economicidade dos atos de gestão do responsável.

A atual gestão do CRMV-RS investiu em renovação de frota de veículos, adquiriu sedes, organizou o sistema
interno da autarquia e com tudo isso ainda triplicou os recursos do Conselho. Além de gestão eficaz do capital
humano, a atual administração demonstrou seriedade e competência na condução dos recursos. Uma gestão
efetiva e correta é imprescindível para o crescimento organizacional. A administração operou na redução de
custos e no controle de fluxo de materiais, demonstrando total conhecimento do ambiente externo e interno
com o qual se relacionou por seis anos.
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Termos de Convênio

Ilustração: http://br.freepik.com

Patrimônio

Saldo disponível nas contas bancárias

Fonte:

Setor Contábil CRMV-RS

O CRMV-RS adotou a prática de transferências de
recursos por meio de convênios. A intenção foi reforçar
os objetivos estratégicos da autarquia e reafirmar os
princípios legais da instituição com transparência
e objetividade. Estes convênios são firmados com
entidades de relevância para a Medicina Veterinária e
para a Zootecnia, como o realizado com a Gadolando
para a Fenasul em 2015 (foto). Em contrapartida, o
Conselho tem a oportunidade de capacitar e orientar os
profissionais divulgando materiais técnicos produzidos
pelo Regional e salientando a presença da autarquia em
eventos. Desta forma, os convênios revelaram-se uma
excelente prática para a aproximação dos profissionais,
a otimização de recursos e acesso a grandes públicos,
sendo um diferencial facilitador no cumprimento do
princípio legal da orientação profissional.
53

Órgão de Controle Interno

Portal da Transparência

Seguindo na busca do aprimoramento e
profissionalização das práticas da gestão foi instituída
a Controladoria Interna do CRMV-RS. Criada através
da Resolução nº 45, de 06 de março de 2017,  visa
a uma gestão responsável e segura. O órgão prima
pela obediência aos princípios da administração
pública, bem como pela transparência e probidade
de seus atos administrativos. A implantação da
metodologia de controle efetivo e eficaz assegura
a concretização de resultados, o atingimento de
metas, o cumprimento do planejamento estratégico
e orçamentário, bem como exerce uma fiscalização
preventiva e concomitante as ações.

Atendendo a Lei de Acesso à Informação, o CRMV-RS realizou a implementação de medidas voltadas à
prática da transparência ativa. Foi criada uma guia específica - Portal Transparência/Acesso à Informação - no
site da autarquia, destinada aos dados de transparência deste órgão, com o objetivo principal de disponibilizar
informações sobre a origem e destinação dos recursos da autarquia, permitindo que todos conheçam e
fiscalizem os atos daqueles que têm a responsabilidade de gerir tais recursos. Nela, todos interessados podem
acessar informações que estão disponíveis de forma ativa sobre a instituição, servidores, receitas e despesas,
auditorias, convênios, perguntas e respostas e legislação. A ferramenta ainda conta com o e-SIC que permite
a qualquer pessoa física ou jurídica encaminhar pedidos de acesso à informação.

Ilustração: http://br.freepik.com
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10.

Valorização
dos Recursos
Humanos
Nos seis anos deste mandato, o Conselho
buscou, entre seus colaboradores, reter
talentos e valorizar quem dedica seu
dia a dia às profissões. Os servidores
da autarquia passaram a contar com
mais estabilidade e segurança. Também
receberam capacitação através da
realização de seminários, aumento salarial
real e contratação de mais funcionários,
além de outras tantas ações para garantir
a qualidade dos serviços prestados aos
médicos veterinários e zootecnistas.

Valorização dos Recursos Humanos
Organograma

Valorização profissional

Na intenção de tornar a estrutura organizacional do CRMV-RS mais funcional, a atual gestão investiu
na elaboração de um novo organograma. Esta ferramenta é a representação gráfica do Conselho e
funciona como a planta da autarquia. Com isso ficaram claras a distribuição e a atuação dos colaboradores,
o que permitiu a otimização do tempo de trabalho e espaço físico e melhor organização dos setores e
atividades.
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A diretoria do CRMV-RS, na gestão 2011-2017,
realizou um estudo para que todos os funcionários
pudessem ser valorizados através de remuneração
justa. Houve a conquista de aumento real para todos
e, a cada acordo coletivo, revisão das perdas salariais
durante o período da data-base. Este nivelamento
contribuiu para assegurar a permanência das pessoas
no quadro do Conselho. Os acordos firmados nesta
gestão incluíram ainda o benefício do vale-alimentação
e assistência odontológica.

Recomposição do
quadro de funcionários

Quando a atual gestão assumiu o CRMV-RS
a estrutura de pessoal era deficitária, contando
com apenas 23 servidores efetivos. Atenta aos
princípios da administração pública e à necessidade
de prestação de serviço adequado, a nova diretoria
realizou o chamamento do último concurso prestado.
Com isso, o número de funcionários mais do que
dobrou, chegando a 49 servidores efetivos. A equipe
mais robusta passou a atender as demandas com
mais agilidade e avançar em diversos temas de
interesse das profissões.

Treinamentos

O CRMV-RS realizou treinamentos relacionados às Normas Reguladoras da Segurança e Medicina
do Trabalho. O Conselho tem servidores treinados para atuar em prevenção de incêndios e situações de
emergência, minimizando danos pessoais e materiais e primeiros-socorros. Também cumpre as exigências
do Programa Prevenção Riscos Ambientais (PPRA) que tem o objetivo de garantir a preservação da saúde e
integridade dos trabalhadores face aos riscos existentes nos ambientes de trabalho.
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Insalubridade

Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes - Cipa

A atividade fiscal do CRMV-RS sempre reivindicou o adicional de insalubridade, pois muitos trabalhos
são realizados em condições hostis à saúde. O Conselho contratou uma engenheira do trabalho que, após
minuciosa análise, sugeriu que o adicional fosse concedido aos profissionais. Esta foi uma grande conquista
para as equipes de fiscalização que passaram a contar também com Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
adequados à realidade do fiscal.
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A diretoria do CRMV-RS atuou para a implantação
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A
Cipa procurou desenvolver a competência de seus
integrantes para a percepção de riscos e criar ações
para prevenção. Além dos treinamentos, a Cipa
desenvolveu um estudo do ambiente, das condições
de trabalho, bem como dos riscos originados do
processo laboral.

11.

Comunicação
Estratégica
Durante a gestão 2011-2017 o
CRMV-RS mostrou seu protagonismo em
diferentes meios de comunicação. Foram
diversas ferramentas utilizadas para o
contato com os profissionais inscritos
e empresas registradas. Na página da
rede social Facebook, implantada em
2012, já são 13 mil internautas inscritos.
Além disso, o Conselho tornou-se fonte
frequente em reportagens da imprensa,
com seus representantes participando
de entrevistas, debates e matérias ou
mesmo indicando profissionais para a
abordagem de diferentes assuntos.

Comunicação Estratégica

Durante a gestão, foram produzidas 20 edições da
revista do CRMV-RS. A publicação, com tiragem de 13
mil exemplares, tem periodicidade trimestral e é enviada
para a residência de cada profissional inscrito. O material
também fica disponível no site da autarquia. Ao longo
das edições, temas como a fiscalização do exercício
profissional, o combate ao charlatanismo e as áreas de
atuação das profissões ganharam destaque nas páginas
da revista. Em 2015, a publicação ganhou mais páginas,
com layout mais moderno e projeto gráfico atrativo.
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Através do setor de Comunicação, a autarquia
teve presença intensa nos mais diversos meios de
comunicação, principalmente na mídia estadual,
atuando como fonte confiável de orientação aos
profissionais e a sociedade. Por meio de entrevistas,
durante a gestão o CRMV-RS ocupou espaço, em
média, em mais de 250 citações na imprensa por ano.

Todas as terças-feiras, o Informativo Online
entra na caixa postal de profissionais inscritos,
empresas registradas e sociedade em geral.
A publicação conta com notícias próprias do
Conselho e também de interesse das profissões,
além da divulgação de seminários de RT e eventos
ligados ao segmento. Ao longo da gestão, o setor
de Comunicação do Conselho produziu mais de
300 informativos que também ficam disponíveis
no site do CRMV-RS. O material é enviado
semanalmente para dez mil destinatários.

O Twitter do CRMV-RS foi criado em 2012
buscando uma forma mais ágil de divulgar as ações do
Conselho. As informações chegam aos seguidores de
forma mais direta e instantânea. O Twitter conta com
seguidores de um público mais seleto e os chamados
hard users, que interagem mais em comparação a
outras mídias.

A conta do CRMV-RS na rede social Instagram foi
lançada em 2012. Tem atualmente mais de 1,2 mil
seguidores. As publicações de imagens com conteúdos
ligados à profissão, como a divulgação de cursos e
eventos, por exemplo, acontecem de segunda à sextafeira. Recentemente, a autarquia também passou a
transmitir através da rede social, vídeos em tempo
real, destacando ações do Conselho.

Criada em 2012, a página do CRMV-RS na rede
social Facebook obteve um crescimento significativo
de seguidores ao longo da gestão. No primeiro mês no ar,
a página já contava com mais de três mil interessados
nos assuntos ligados à profissão. Atualmente são 13
mil seguidores que acompanham as postagens diárias.
O conteúdo conta com alto engajamento orgânico, e
aborda os mais variados temas. A rede é fundamental
na divulgação do trabalho realizado pelo Conselho, e
também se tornou uma nova fonte de comunicação
com os profissionais.
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No início de 2016, o CRMV-RS lançou o canal
no Youtube para hospedar os vídeos produzidos
para a série Saiba+CRMV – Conexão Direta com a
Medicina Veterinária e a Zootecnia. A atração, criada
para orientar os profissionais e a sociedade, foi uma
iniciativa pioneira entre os CRMV’s do país. O canal
conta com mais de 200 inscritos e gerou cerca de 10
mil visualizações nos conteúdos publicados.

A forte presença do Conselho na imprensa também marcou a
gestão. A autarquia foi utilizada como fonte em diversas matérias
publicadas por veículos de todo o estado, principalmente em
assuntos que ganharam destaque na mídia. Em 2016, ratos
de laboratório foram deixados no Parque da Redenção, na
Capital, gerando grande repercussão. Na época, a presidente
da Comissão de Saúde Pública do CRMV-RS, Camila Jacques,
concedeu inúmeras entrevistas, inclusive em canais nacionais,
esclarecendo sobre o assunto e alertando a população, auxiliando
na construção das reportagens.
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Uma história é contada em grande parte por fotos, memórias, imagens. E o Conselho se preocupou em contar
histórias através dos registros do cotidiano da autarquia e de decisões que impactaram a vida de médicos veterinários e
zootecnistas. A fotografia aqui foi valorizada como um meio rico de informações a fim de auxiliar no entendimento, clareza
e transparência do que é feito no CRMV-RS. Ao longo da gestão, a autarquia produziu um grande acervo fotográfico que
está organizado conforme o assunto e a data do acontecimento.
Diversos materiais informativos foram desenvolvidos pelo setor de comunicação da
autarquia ao longo dos anos, trazendo esclarecimentos aos profissionais sobre temas
ligados às profissões. Foram disponibilizados nas plataformas digitais - e também nos
endereços físicos do Conselho - folders, revistas em quadrinhos, adesivos e guias de
orientação profissional. Além das versões impressas, todo o material produzido ao longo
da gestão ficou disponível para download no site da autarquia.

Outro canal de comunicação que esta gestão
projetou para o CRMV-RS foi um aplicativo para
smartphones. O programa, compatível com as
plataformas Android e IOS, conta com a legislação
que regula a profissão de médico veterinário
e zootecnista e com toda a coleção de vídeos
da série Saiba+ CRMV - Conexão Diária com a
Medicina Veterinária e a Zootecnia. Além disso,
o aplicativo tem todos os canais de contato com
o Conselho, tanto para dúvidas quanto para
denúncias e Ouvidoria.
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Parte de uma campanha publicitária lançada
em 2016 pelo CRMV-RS estampava o slogan “Com
seus profissionais. Pela vida”, buscando explicar o
real papel do Conselho e sua atuação em defesa da
sociedade. Para isso, foram instalados frontlights nas
avenidas Ceará e Padre Cacique, na capital. Durante a
Expointer de 2016 um painel desta série foi instalado
também na BR 116, alcançando os motoristas e
passageiros que se dirigiam à feira, em um local com
grande visibilidade.
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O setor de Comunicação do CRMV-RS, em conjunto com a Comissão de Zootecnia, produziu um folder
explicativo sobre a profissão, que foi distribuído em eventos e e faculdades. O material abordava as áreas de atuação
e atribuições dos zootecnistas, bem como as universidades que dispõem do curso superior. Os profissionais, que têm
fundamental importância para o setor produtivo ganharam destaque também nas redes sociais do Conselho, com a
divulgação dos eventos relativos à profissão e homenagens aos zootecnistas em suas datas comemorativas.

12. Responsabilidade

Social

Todos os eventos realizados pela
Escola Superior de Ética do CRMV-Rs
são gratuitos. Entretanto, como forma
de mobilizar a comunidade médicoveterinária e zootécnica, os cursos
e seminários tiveram como ingresso
sugerido um quilo de alimento nãoperecível ou ração para cães e gatos.
Desta forma, toneladas de produtos
foram entregues ao longo dos anos da
gestão desta diretoria, contribuindo
com dezenas de entidades assistenciais.
Além disso, a diretoria estimulou e apoiou
ações dos servidores como as Campanhas
Outubro Rosa e Novembro Azul, além de
campanhas internas de arrecadação de
brinquedos e alimentos em diferentes
oportunidades.

Responsabilidade Social
A autarquia doou, de 2011 a 2017, pelo menos
quatro toneladas de alimentos, rações e outros
produtos a instituições de caridade. A doação era
sugerida como ingresso para a participação em
eventos promovidos pela autarquia. Somente em um
destes eventos, em 2015, o CRMV-RS arrecadou mais
de 400 quilos de alimentos e 150 quilos de ração para
o Lar Santo Antônio dos Excepcionais e a Associação
Riograndense de Proteção aos Animais (Arpa). Na
foto, a doação à Liga de Combate ao Câncer de
Mama de Alegrete.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do
CRMV-RS (Cipa) foi responsável pela mobilização dos
colaboradores da autarquia na Campanha Outubro Rosa.
Os colaboradores vestiram uma peça de roupa rosa como
forma de alerta sobre o combate ao câncer de mama.
Durante o mês, foram realizadas ações para lembrar sobre
a importância da discussão sobre a doença. Em novembro,
a Campanha Novembro Azul mobilizou novamente os
colaboradores, também em campanha liderada pela Cipa.
Todos vestiram uma peça de roupa azul em alusão à
iniciativa que alerta sobre o combate ao câncer de próstata.
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Os funcionários da
autarquia montaram uma
árvore natalina temática,
com bichos de pelúcia,
que enfeitou a sede do
Conselho durante o mês de
dezembro de 2015. Após
esse período, os objetos
foram todos doados as
crianças atendidas pela
Fundação O Pão dos
Pobres, sediada na capital.
Além disso, também foram
arrecadadas dezenas de
quilos de alimentos.

O setor de patrimônio da autarquia doou, em
diferentes oportunidades, a entidades beneficentes
artigos de mobília, como cadeiras estofadas e
materiais de escritório, como monitores e CPU’s, que
não estavam mais sendo utilizados.

13. Reconhecimentos
Uma autarquia ativa e atuante,
que contribui para o desenvolvimento
das profissões, tem entre seus pares
o reconhecimento. Esta gestão do
Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Rio Grande do Sul recebeu
diversas homenagens de entidades
que desenvolvem atividades ligadas às
profissões. Orgulho e sentimento de
dever cumprido resumem o significado de
receber estas honrarias, representando
milhares de profissionais do estado.

Reconhecimentos
Assembleia Legislativa

Em 22 de maio de 2013, o deputado Paulo Odone (PPS), prestou homenagem ao
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) e aos
45 anos de regulamentação da profissão médico-veterinária. O deputado falou da
história do CRMV-RS e do ensino de Veterinária, cuja regulamentação ocorreu em
setembro de 1933.
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Anclivepa-RS

A Associação Nacional de Clínicos Veterinários de
Pequenos Animais do Rio Grande do Sul (AnclivepaRS) homenageou o CRMV-RS pelo apoio oferecido aos
eventos e capacitações promovidos pela entidade. A
homenagem foi entregue durante a posse da diretoria
reeleita da Anclivepa-RS no final de 2016.

Troféu Campeador

Asgav
No final de 2015, a autarquia foi agraciada e
reconhecida pela Associação Gaúcha de Avicultura
(Asgav) pelo trabalho realizado no Programa de
Inovação e Capacitação do Projeto Ovos RS,
promovido no mesmo ano. A homenagem foi entregue
pelo coordenador do projeto, José Eduardo dos Santos.
Foto: Divulgação Jockey Club

Amvep

Em 10 de março de 2014,o grupo RBS apresentou
na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, o Troféu
Campeador, com o objetivo de homenagear quem
se destaca no fomento ao agronegócio do Rio
Grande do Sul. O Conselho Regional de Medicina
Veterinária do RS foi escolhido pelo grupo para
colaborar na indicação de nomes para receber a
homenagem.

A Associação dos Médicos Veterinários de
Pequenos Animais da Serra Gaúcha (AMVEP) selou,
em 2016, um Convênio de Cooperação Técnica que
solicitava o apoio técnico e científico do CRMVRS na organização de eventos promovidos pela
entidade. Desde então, foram realizadas diversas
palestras que contaram com o apoio do Conselho.
O presidente do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni,
foi convidado em algumas ocasiões para ministrar
palestras nos encontros. A AMVEP também
homenageou a autarquia pela dedicação com uma
placa de reconhecimento em 2016.

Jockey Club do RS
Anualmente, em homenagem ao CRMV-RS, o Jockey
Club do Rio Grande do Sul promove um páreo em alusão
ao Dia do Médico Veterinário. É entregue ao proprietário
do cavalo vencedor, o troféu “Prêmio Conselho Regional de
Medicina Veterinária”, como forma de ressaltar a importância
do trabalho realizado por profissionais na área de equinos.
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Afagro
O Conselho Regional de Medicina Veterinária
foi homenageado no 1º Prêmio Afagro Destaque
Fiscalização Agropecuária. O troféu foi concedido
pela Associação dos Fiscais Agropecuários do RS a
personalidades e entidades que se empenharam pela
valorização e fortalecimento da atividade no estado.
O Conselho foi agraciado pelo apoio à valorização
do médico veterinário nas atividades de fiscalização
agropecuária. A secretária geral, Gloria Boff recebeu
o troféu das mãos do ex-presidente da Afagro, Antonio
Augusto Rosa Medeiros.
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Fenasul

Prêmio Negócios da Terra

Todos os anos, nas edições da Expoleite/Fenasul
realizadas ao longo da gestão desta diretoria, o CRMVRS recebeu o prêmio “Destaque Expoleite/Fenasul”,
que marca o encerramento das atividades da feira. Na
solenidade, a homenagem coroou o trabalho das entidades
parceiras do evento, promotores e criadores de raças. A
distinção reconhece o empenho e apoio técnico oferecido
pelo Conselho para a realização do evento.

Durante a Expointer 2017, o CRMV-RS foi
agraciado no Prêmio Negócios da Terra promovido
pelo SBT e Grupo Sinos. O presidente da autarquia,
Rodrigo Lorenzoni, recebeu das mãos do
apresentador Eugênio Stefanello a homenagem pelo
reconhecimento ao trabalho realizado pelo Conselho
em prol da sociedade e das profissões de Médico
Veterinário e Zootecnista.

14.

Os
Responsáveis
pela Condução
Uma autarquia é feita por pessoas.
Todo o trabalho de atendimento,
suporte e a fiscalização que garante a
permanência no mercado apenas dos
bons profissionais só é possível pela
existência de uma equipe comprometida,
que foi liderada nos últimos seis anos
por uma diretoria presente, enérgica e
atuante em todas as frentes possíveis
dentro de suas atribuições.

Os Responsáveis pela Condução
Os servidores que compõem o quadro do
Conselho Regional de Medicina Veterinária, os
assessores e a diretoria atuaram em conjunto nos
últimos seis anos, com grandes avanços para a
autarquia e conquistas para as profissões. Somente
uma equipe empenhada e comprometida em torno
de um objetivo maior consegue alcançar vitórias
e garantir mudanças. Na foto, grande parte das
pessoas que fizeram parte desta história.
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Diretoria 2011/2014
Presidente:

Rodrigo Marques Lorenzoni
Vice-presidente: José Arthur de Abreu Martins
Secretária-geral: Gloria Jancowski Boff
Tesoureiro: Mauro Gregory Ferreira
Conselheiros Efetivos:

Vera Lúcia Machado da Silva, Maristela Lovato, Júlio Otávio Jardim Barcellos,
Carlos Guilherme de Oliveira Petrucci, André Mello da Costa Ellwanger e Angélica Pereira dos Santos Pinho
Conselheiros Suplentes:

Thais Des Essarts Brasil da Silva Tavares, Ricardo Reis Boher, Gomercindo João Dariva,
Juliana Iracema Milan, Carlos de Lima Silveira e Ana Flávia Motta Gomes.
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Diretoria 2014/2017
Presidente:

Rodrigo Marques Lorenzoni
Vice-presidente: José Arthur de Abreu Martins
Secretária-geral: Gloria Jancowski Boff
Tesoureiro: André Mello da Costa Ellwanger
Conselheiros Efetivos:

Vera Lúcia Machado da Silva, Carlos Guilherme de Oliveira Petrucci, João Cesar Dias Oliveira,
Camila Correa Jacques, Ana Flávia Motta Gomes e Angélica Pereira dos Santos Pinho
Conselheiros Suplentes:

Júlio Otávio Jardim Barcellos, Marcelo Pascoa Pinto,
Jose Luis Maria, Juliana Iracema Milan, Ricardo Reis Bohrer e Elbio Nallen Jorgens.
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Comissões Assessoras
Gestão 2011/2014
Comissão de
Tomada de Contas
Carlos Guilherme de Oliveira Petrucci
André Mello da Costa Ellwanger
Vera Lúcia Machado da Silva
Juliana Iracema Milan
Angélica Pereira dos Santos Pinho
Maristela Lovato
Julio Otávio Jardim Barcellos
Comissão da Mulher
Ana Gabriela Saccol
Gloria Jancowski Boff
Juliana Iracema Milan
Marília Lazzatto Terra Lopes
Vera Lúcia Machado da Silva
Sofia Wistuba Melo da Cunha
Fernanda Junges Frantz
Angélica Pereira dos Santos Pinho
Comissão de
Bem-Estar Animal
Carlos Flávio Barbosa d aSilva
Ceres Berger Faraco
Isabel Selbach
Gloria Sueli Jancowski Boff
Luiz Antonio Scotti
Mauro Gregory Ferreira
William Schoneau
Gerson Guarez Garcia
Moira Pieta Civeira
Luisa Maria Gomes de Macedo Braga
Maria da Graça Boucinha Marques
Comissão de
Animais Selvagens
Elisandro Oliveira dos Santos
José Luis Maria
Magnus Machado Severo
Mariângela da Costa AllgayerMaristela Lovato
Renan Alves Stadler
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Cristiano Winck
Alessandra de Araújo Roll
Michelli Westphal de Ataíde
Comissão de Ensino
da Medicina Veterinária
Andrea Troller Pinto
Alexandre Krause
Celso Pianta
Cléia Maria Gisler
Cristiane Beck
Cristina Krauspenhar Rossato
Cristine Dossin Bastos Fischer
Gloria Sueli Jancowski Boff
João Cesar Dias Oliveira
João Paulo da Exaltação Pascon
Thomas Lucia Jr
Maria Isabel Botelho Vieira
Maristela Lovato
Roberto Jose Perez Baltodano
Verônica Schmidt
Fábio Gallas Leivas
Marcele Souza Vilanova
Filipe Ritter
Viviane Marques Guyoti
Aline Alves da Silva
Marcele Souza Vilanova
Saionara Wagner
José Perez Baltodano
Victor Hermes Cereser
Vladimir Pinheiro do Nascimento
Comissão de
Ensino de Zootecnia
Isabela Dias Barbosa Silveira
Angélica Pereira dos Santos Pinho
Augusto César da Cunha
Braz Roberto Sebastião Schetting
José Acélio Silveira da Fontoura Jr
Maria Angélica Zollin de Almeida
Julio Otávio Jardim Barcelos
Gelásio Roberto da Silva Muller
Rosane Maia Machado

Vera Rejane Bueno Mazzuca
Luciana Fagundes Christofari
Paulo Roberto Rorato
Rodrigo Marques Lorenzoni
Paulo Duran dos Santos Molina
Elísio de Camargo Bortoline
Luciano Trevizan
Patrícia Alessandra Meneguzzi Metz
Juliano Hideo Hashimoto
Harold Ospina Patino
João Pedro Velho
Rosângela Poletto Cattani
Joaquina Pinto Molina
Igor Vares Chemeris
Comissão de Bioética,
Ética e Pesquisa em Saúde
Gloria Sueli Jancowski Boff
Isabel Selbach
Luisa Maria Gomes Macedo Braga
Maria da Graça Boucinha Marques
Sônia de Ávila Botton
Comissão de Orientação
e Política Profissional
Andre Melo da Costa Ellwanger
Carlos Breno Viana Paim
Carlos Guilherme de Oliveira Petrucci
Claudio Alves Pimentel
José Arthur de Abreu Martins
Julio Otávio Jardim Barcellos
Lisandra Padoin Machado
Ricardo Reis Bohrer
Valério da Silva Ouriques
Comissão de
Entidades de Classe
Augusto Cesar da Cunha
Braz Roberto Sebastião Schettini
Maria Angélica Zollin de Almeida
Rodrigo Marques Lorenzoni
Rosane Maia Machado
Joaquina Pinto Molina

Igor Vares Chemeris
Gelásio Roberto da Silva Muller
Comissão de Saúde Pública
Aline Ferlin Zill
Camila Correa Jacques
Carlos Alberto Spalding Lessa
Celso Bittencourt dos Anjos (in memorian)
Claudia Ache Saldanha de Souza
Elci Lotar Deckel
Gloria Sueli Jancowski Boff
Marcelo Jostmeier Vallandro
Maria da Graça Becker Dutra
André Mello da Costa Ellwanger
Rodrigo Elzberger
Anne Andrea Dockhorn Marth
Jerônimo de Almeida Maroso
Comissão de Assessoria
para Rodeios e Cavalgadas
Christian Davids Moreira
José Arthur de Abreu Martins
Giovani Diedrich
Jaime Brum Carlos
Antonio Carlos Alves Bohrer
Carlos Eduardo Wayner Nogueira
Alexandre Carvalho Monteverde
Henrique dos Reis Noronha
Maurício Ayres dos Santos
Guilherme Gonçalves Costa
Yura Torres Souza
Comissão de Assuntos Políticos
André Mello da Costa Ellwanger
Ricardo Reis Bohrer
Julio Otávio Jardim Barcellos
Carlos Guilherme de Oliveira Petrucci
José Arthur de Abreu Martins
José Pedro Soares Martins
Tiago Cadorin Dutra
Ricardo de Barros Falcão Ferraz
Rosângela Noble Garcia Baierle

Comissão de Animais Silvestres
Mariângela da Costa Allgayer
Cristiano Winck
Maristela Lovato
Renan Alves Stadler
Elisandro Oliveira dos Santos
José Luís Maria
Magnus Machado Severo
Comissão de Empreendedorismo
da Medicina Veterinária e da Zootecnia
Eduardo Martins Souza
Fernanda Muller
Marília Correa Borba
Régis Alexandre Nunes de Nunes
Roberto Andrade Grecelle
Marlise Germer
Carla Rosane Aguiar Hennemann
Pedro Rocha Marques
Pedro Pian
Eduardo Maschka Lucas
Gestão 2014/2017
Comissão de
Assuntos Equestres
José Arthur de Abreu Martins
Henrique dos Reis Noronha
Carlos Eduardo Wayne Nogueira
Alexandre Carvalho Monteverde
Guilherme Gonçalves Costa
Jaime Brum Carlos
Gustavo Nogueira Diehl
Comissão de Saúde Pública
Camila Correa Jacques
Ana Luisa Tartarotti
Anne Andrea Dockhorn Marth
Jerônimo de Almeida Maroso
Maria da Graça Becker Dutra
Roger Halla
André Mello da Costa Ellwanger
Celso Bittencourt dos Anjos (in memorian)

Comissão da Mulher
Veterinária e Zootecnia
Ana Flávia Motta Gomes
Angélica Pereira dos Santos Pinho
Camila Corrêa Jacques
Fernanda Junges Frantz
Juliana Iracema Milan
Letícia Levin
Thaís Des Essartes Brasil da Silva Tavares
Vera Lúcia Machado da Silva
Maristela Lovato
Comissão de Empreendedorismo
da Medicina Veterinária e da Zootecnia
Carla Rosane de Aguiar Hennemann
Eduardo Maschka Lucas
Fernanda Muller
Marília Correa Borba
Marlise Germer
Pedro Pian
Roberto Andrade Grecellé
Régis Alexandre Nunes de Nunes
Pedro Rocha Marques
Comissão de Ensino
da Medicina Veterinária
Adriana Lucke Stigger
Alexandre Krause
Aline Alves da Silva
Cláudia Lautert
Cristina Krauspenhar Rossato
Cristine Dossin Bastos Fischer
Daniela dos Santos de Oliveira
Daniza Coelho Halfen
Deniz Anzileiro
Eraldo Lourenso Zanella
Fabiane Borelli Grecco
Fabrício Mozzaquarto
Fernanda Flores
Filipe Ritter
Guilherme Klaus Rosseto
João Cesar Dias Oliveira
João Batista Souza Borges

Leandro do Monte Ribas
Luciana Mori Viero
Marcele Souza Vilanova
Rafael Pandolfi
Rafael Festugatto
Regina Celis Pereira Reiniger
Viviane Marques Guyoti
Comissão de Ética,
Bioética e Bem-Estar Animal
Luis Antônio Scotti
William Schoenau
Carlos Flávio Barbosa da Silva
Ceres Berger Faraco
Glória Sueli Jancowski Boff
Luisa Maria Gomes de Macedo Braga
Moira Pieta Civeira
Maria daaça Boucinha Marques
Comissão de
Sanidade Agropecuária
Bernardo Todeschini
Fabrício Hoffelder Bortolanza
Fernando Henrique Sauter Groff
José Arthur de Abreu Martins
Ricardo Reis Bohrer
Carlos Bondan
Comissão de Segurança
dos Alimentos
Liris Kindlein
Thais Nadruz D’Almeida
André Mello da Costa Ellwanger
Luciano da Silveira Chaves
Elci Lotar Dickel
Marcelo Páscoa Pinto
Fernanda Araújo de Britto Velho
Luciano Cirelli da Silveira
Marina Schmitt
Rodrigo Etzberger
Fernanda Araújo de Britto Velho

Comissão de Zootecnia
e Ensino em Zootecnia
Angélica Pereira dos Santos Pinho
Harold Ospina Patino
José Acélio Silveira da Fontoura Junior
Luiz Eduardo Avelar Pucci
Patrícia Alessandra Meneguzzi Metz
Rosângela Poletto Cattani
Gerson Garcia
Luciano Trevizan
Ricardo Zambarda Vaz
Paulo Roberto Nogara Rorato
Isabela Dias Barbosa
João Pedro Velho
Comissão do Mercado Pet
Carlos Guilherme de Oliveira Petrucci
Álvaro Cezar de Abreu
Fernanda Junges Frantz
Juliano Oliveira da Costa
Letícia Levin
Pedro Jaime Simon Ferraz
Sthefanie Menezes de Secrieru
Vera Lúcia Machado da Silva
Gabriel Faria Estivallet Pacheco
Fernanda Piasson Rodrigues Simch
Comissão de Tomada de Contas
Carlos Guilherme de Oliveira Petrucci
Camila Correa Jacques
Vera Lúcia Machado da Silva
Juliana Iracema Milan
Angélica Pereira dos Santos Pinho
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Seja bem-vindo ao seu Conselho!
O quadro de colaboradores do CRMV-RS
contou e vem contando ao longo do anos com
servidores dedicados e comprometidos com o
bom desempenho da autarquia. Entretanto,
algumas pessoas vão além e se destacam não
só pelo desempenho profissional, mas pela
conduta e tratamento dados às pessoas e, assim,
ganham o carinho de todos de forma indistinta.
Em nome de todos os integrantes do Conselho,
homenageamos Noemi Vieta, “Dona Noemi” ou
“Mica”, como era chamada. O falecimento da
funcionária em 2014, depois de quase 30 anos
de dedicação ao CRMV, entristeceu a equipe e
deixou um vazio até hoje lembrado.
Sempre de braços abertos e com um sorriso
radiante, Noemi soube acolher a todos com
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muito amor e carinho , independente de serem
médicos veterinários, zootecnistas, colegas ou
vizinhos do prédio.
Em 04 de junho de 1984, Noemi Vieta iniciou as
atividades, desempenhando a função de Secretária
Titular. Desde então atuou com uma disciplina
exemplar e dedicação integral ao Conselho Regional
de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul.
Era com uma amigável e carinhosa saudação que
recebia todos que visitavam a sede do Conselho.
Especialmente para os colegas médicos veterinários
e zootecnistas ela sempre dizia: “Seja muito bemvindo, doutor. Esta é a sua casa!”
Noemi faleceu meses antes de completar 80
anos. Era formada em Magistério, com licenciatura
em Letras (Língua Portuguesa).

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Rio Grande do Sul
Rua Ramiro Barcelos 1793/201
Bom Fim - CEP: 90.035-006 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 2104.0566 - Fax: (51) 2104.0573
crmvrs@crmvrs.gov.br - www.crmvrs.gov.br
SECRETARIAS REGIONAIS
Caxias do Sul
Avenida Júlio de Castilhos, 1259/1003
CEP: 95010-003
Fone: (51) 9465.0491
caxiasdosul@crmvrs.gov.br
Passo Fundo
Rua Teixeira Soares, 1075/804
CEP: 99010-080
Fone: (54) 3317.2121
passofundo@crmvrs.gov.br
Pelotas
Rua Andrade Neves, 2077/402
CEP: 96.020-080
Fone: (53) 3227.0877
pelotas@crmvrs.gov.br
Santa Maria
Alameda Antofogasta, 77/409
CEP: 97.050-660
Fone: (55) 3223.6824
santamaria@crmvrs.gov.br
Santana do Livramento
Rua 13 de Maio, 410/604
CEP: 97.573-500
Fone: (51) 9180.8370
livramento@crmvrs.gov.br

