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Resumo da Plenária ordinária
 de agosto

Médico-Veterinário tem 
papel essencial na Vigilância 
Sanitária

Quatro fatos que não te contaram sobre a pandemia

No último dia 13 foi realizada a plenária ordinária de agosto 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-ES), 
com participação dos membros da gestão e conselheiros 
de maneira híbrida, presencial e on-line.

Durante a reunião, foi pautado o convite para participação 
da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do CFMV, que será 
realizada de 25 a 27 de agosto. Foram repassados ainda a 
relação dos candidatos inscritos no processo seletivo para 
as  Comissões Temáticas para definição da composição e 
nomeação das comissões, cuja cerimônia de posse será re-
alizada na modalidade on-line.

Os membros também discutiram assuntos como: reunião 
realizada com setor de contabilidade, proposta orçamentá-
ria de 2022,  reunião com arquiteto sobre a reforma da sede, 
além de assuntos administrativos da Autarquia.

A próxima plenária ordinária do CRMV-ES está agendada 
para o dia 10 de setembro.

1 - O presidente e CEO da Pfizer é o Medico-Veterinario Albert Bourla;

2 - A produção de soro hiperimune contra a Covid-19, no Rio de Janeiro, é coordenada pelo 
Médico-Veterinário Luis Eduardo Ribeiro da Cunha;

3 - O governo aprovou a fabricação de vacinas contra a Covid-19 em laboratórios veterinários;

4 - Muitos Médicos-Veterinários atuam na linha de frente contra a Covid-19.

CRMV-ES participa do “Workshop – LGPD no Sistema 
CFMV/CRMVs” 
O CRMV-ES participou, no dia 05 de agosto, do “Workshop – LGPD no Sistema CFMV/CRMVs”, 
em que foram abordadas a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº 13.709/2018 e a Reso-
lução CFMV Resolução CFMV n° 1.402/2021.

Durante o evento foram discutidos a quem se aplica a LGPD, as sanções impostas, e como será 
sua utilizada no Sistema CFMV/CRMVs. Os representantes do CRMV-ES foram o assessor jurídi-
co Kennedy Adans, a advogada Roberta Lavagnoli Gazel, e a agente administrativa Ráira Luana 
Védova.

A vice-presidente do CFMV, Ana Elisa Fernandes Almeida, explicou sobre a resolução: “A pro-
posta é extremamente salutar, por ser um importante marco voltado para o respeito, a preocu-
pação e a segurança com os dados pessoais de todos aqueles que ao CFMV e aos CRMVs con-
fiam seus dados, especialmente os Médicos-Veterinários e Zootecnistas”.

Segundo a Lei Federal nº 5.517/1968, o Médico-
-Veterinário é o único profissional que pode 
exercer a inspeção e fiscalização de todos os 
produtos de origem animal: carne e derivados, 
leite e derivados, ovos, mel e pescado. Além 
disso, a Medicina Veterinária é a ciência que se 
dedica à prevenção, controle, erradicação e tra-
tamento das doenças ou agravos à saúde dos 
animais e dos homens, compondo a equipe 
multidisciplinar de profissionais que atuam em 
estabelecimentos de interesse sanitário.

Acesse o QR Code e confira uma entrevista 
sobre o tema com a Médica-Veterinária 
Gabriela Gabriel de Almeida, Secretária Geral 
do CRMV-ES, com especialização em Saúde 
Pública e Meio Ambiente e experiência em 
gestão nas áreas de Vigilância em Saúde, 
Vigilância Ambiental e Sanitária.

Fale com o CRMV-ES

Secretaria Geral / Gabinete
E-mail: secretariageral@crmves.org.br
Celular: (27) 99518-1374

Setor de Pessoa Física / Jurídica
E-mail: atendimento@crmves.org.br
Celular: (27) 99716-0692

Cobrança
E-mail: cobranca@crmves.org.br
Celular: (27) 99841-3499

Gerência / Licitação
E-mail: marcelosantos@crmves.org.br
Celular: (27) 99518-1374

Rua Cyro Lima, 125 - Enseada do Suá
Vitória/ES, CEP 29.050-230 

Endereço


