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CRMV-ES participa do I Fórum de Zootecnistas Mem-
bros do Sistema CFMV/CRMVs

CRMV-ES participa da 3ª Câmara Nacional de Presiden-
tes (CNP) do Sistema CFMV/CRMVs

Cerimônia de entrega de 
Carteiras a 46 novos 
profissionais

Entre os dias 17 e 19 de agosto, a sede do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV), em Brasília, recebeu o I 
Fórum dos Zootecnistas Membros do Sistema CFMV/CR-
MV. Por conta da pandemia da Covid-19, o evento foi reali-
zado de forma híbrida, contando com a participação de 
70 zootecnistas dos conselhos regionais, metade presen-
cialmente e a outra, de forma remota por meio de video-
conferência.

Foi a primeira vez que o Sistema realizou um fórum com 
todos os seus zootecnistas. O CRMV-ES esteve presente, 
representado pelo Conselheiro Suplente e Zootecnista, 
Wyllyan Gaede Mariano da Silva.

Na abertura, o presidente do CFMV, Francisco Cavalcanti de Almeida, ressaltou que a iniciati-
va é fruto de trabalho pioneiro da Câmara Técnica de Zootecnistas (CTZ/CFMV). “Temos rela-
cionamento amigável com todos os integrantes da câmara, trabalhamos em harmonia, com 
conduta ética profissional e respeito, em prol do avanço do agronegócio brasileiro”, disse.

A Cerimônia de Entrega de Carteiras Profis-
sionais, realizada no dia 19 de agosto de 
forma on-line, contou com 46 novos profis-
sionais inscritos, sendo 45 Médicos-Veteri-
nários e um zootecnista. A presidente do 
Conselho, Virginia Emerich, e o Vice-presi-
dente, Douglas Severo, falaram sobre a im-
portância da responsabilidade profissional, 
do constante estudo e aperfeiçoamento 
técnico do profissional, sempre com a ética 
em primeiro lugar.

No exercício de 2022 os valores das anuidades, taxas e emolumentos serão manti-
dos, não sofrendo nenhum reajuste pelo segundo ano consecutivo. A decisão foi 
tomada e aprovada em plenária do CFMV que contou com a participação e aprova-
ção unânime de todo o sistema Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 
(CRMVs).

“Tendo em vista o período de pandemia extremamente atípico e desafiador para os 
profissionais e empresas inscritas no CRMV-ES, o plenário votou por unanimidade 
pela manutenção do valor da anuidade para o exercício de 2022, remetendo nosso 
posicionamento ao CFMV para decisão”, destaca a presidente Virginia Emerich.

Permanece a regra que dá prazo para efetuar o pagamento à vista, com desconto, 
tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Para quitação até 31 de janeiro de 2022, 
o abatimento será de 15%. O pagamento dos débitos até o dia 28 de fevereiro terá 
desconto de 10% e, até 31 de março de 2022, ganha 5% de dedução.

A presidente do CRMV-ES, Virginia Emerich, o vice-presidente, Douglas Severo, e o assessor 
da presidência, André Amaral, participaram da 3ª Câmara Nacional de Presidentes (CNP) do 
Sistema CFMV/CRMVs entre os dias 25 a 27 de agosto em Natal (RN).

Por lá, os representantes do CFMV e dos CRMVs discutiram temas relacionados a atuação 
dos Conselhos, com destaque para as boas práticas da gestão, a fiscalização e a gestão fi-
nanceira. Na oportunidade, os presidentes dos Regionais puderam abordar assuntos perti-
nentes às dificuldades enfrentadas em sua realidade local, para uma ampla discussão e con-
tribuição a nível nacional pelos presentes. 

“O encontro com os regionais do sistema, bem como os assuntos abordados e as palestras 
ministradas, foram de grande relevância para ampliar o conhecimento e atualização de 
temas de interesse para nossas profissões. Agradecemos ao CFMV pela promoção deste 
evento e em especial aos anfitriões do CRMV-RN na pessoa do Dr. Barreto, pelo período pro-
dutivo de trabalhos em prol da Medicina Veterinária e Zootecnia”, disse Virginia.
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