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Para discutir e deliberar sobre a pauta da plenária extraordinária nº. 007/2021, 1 

realizada em 22 de setembro de 2021, de forma on-line, às 19h, sob a presidência 2 

da Médica-Veterinária Virginia Teixeira do Carmo Emerich - CRMV-ES nº 568, 3 

convocada de acordo com o determina o artigo 39 da Resolução CFMV nº 4 

591/92. Assim sendo, logo após efetuar a verificação do quórum, conforme 5 

determinação legal, a presidente fez a abertura dos trabalhos e em seguida deu 6 

boas vindas aos participantes, todos de forma on-line. Estiveram presentes os 7 

membros da Diretoria Executiva: o vice-presidente, Médico-Veterinário Douglas 8 

Severo Silveira – CRMV-ES nº 688 e a secretária geral, Médica-Veterinária 9 

Gabriela Gabriel de Almeida – CRMV-ES nº 356; Com a presença dos 10 

conselheiros efetivos: Médico-Veterinário Marco Antonio da Rocha Ferreira – 11 

CRMV-ES nº 1008, Médico-Veterinário Fransérgio Rocha de Souza – CRMV-12 

ES nº 1503 e Médica-Veterinária Tatiana Sacchi – CRMV-ES nº 557; e os 13 

conselheiros suplentes: Médico-Veterinário Carlos Christo Coutinho da Silva – 14 

CRMV-ES nº 856, que substituiu o conselheiro efetivo Médico-Veterinário 15 

Gilberto Marcos Junior – CRMV-ES nº 527, a Médica-Veterinária Nátali 16 

Barbosa Faria – CRMV-ES nº 1445, que substituiu o conselheiro efetivo Médico-17 

Veterinário Rodolpho José da Silva Barros – CRMV-ES nº 1589, o Médico-18 

Veterinário Wendius Henrique Lucas – CRMV-ES nº 1227 que substituiu o 19 

conselheiro efetivo, Médico-Veterinário José Carlos Landeiro Fraga – CRMV-ES 20 

nº 59 e o Zootecnista Wyllyan Gaede Mariano da Silva – CRMV-ES nº 120/ZP; 21 

Participam da reunião o assessor jurídico, Kenedy Adans e o assessor da 22 

presidência, André Amaral; No primeiro item de pauta, Deliberação sobre 23 
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nomeação de cargo comissionado para a secretaria geral. Com a palavra, Dra. 1 

Virginia, que destacou o gargalo no setor da secretaria geral e da importância de 2 

desmembrar da assessoria da presidência; que o servidor André apresentou uma 3 

proposta de contratar a estagiária Bárbara que encerrou seus dois anos de 4 

contratos com o Conselho nessa quarta (22), para assumir a função de 5 

comissionado na secretaria geral, tendo em vista que ela já conhece todos os 6 

fluxos do setor, tem experiência, somado ao fato da pouca qualidade dos 7 

estagiários que foram entrevistados para sua substituição, principalmente pelo 8 

valor baixo da bolsa estágio. Nesse contexto, em virtude da paridade exigida pelo 9 

CFMV, seria necessário efetivar a servidora Ráira para ser comissionada e 10 

assumir a assessoria de comunicação, considerando que a empresa Criar estará 11 

encerrando seu contrato no início de outubro. Que teve uma reunião com a Ráira, 12 

que ofereceu o valor de R$ 2.500,00 e seria liberada uma hora mais cedo para 13 

fazer seu curso de jornalismo. Que a Ráira comentou ainda que recebeu uma 14 

proposta do CREA-ES  acima do valor proposto,  comentou de pedir uma licença 15 

ao CRMV-ES ou cessão para assumir essa função, mas foi informada pela 16 

presidente que não vislumbrava tal possibilidade, tendo em vista a necessidade de 17 

recurso humano que o Conselho enfrenta. Que na construção do planejamento 18 

estratégico para 2022 foi incluída a criação do setor de comunicação, com a 19 

aquisição de programas para o setor e um estagiário. Que na proposta 20 

orçamentária foi retirado o valor da rubrica de contratação de uma empresa de 21 

comunicação, para que Ráira assumisse a função como comissionada, 22 

contemplando na mesma proposta os gastos com estagiário, equipamentos e 23 
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programas de suporte à atividade. Que solicitou então a empresa de contabilidade 1 

para realizar o cálculo da despesa com pessoal, incluindo o cargo em comissão da 2 

assessoria de comunicação (R$ 2,5 mil) e a secretaria geral (R$ 1,8 mil). Que há 3 

uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) para que os órgãos 4 

públicos que receberam recurso do estado não ultrapasse em 50% o gasto com 5 

funcionários. Contudo, o gasto após esses dois cargos ficaria em torno de 40%. 6 

No entanto, na segunda-feira, Ráira enviou mensagem questionando o valor que 7 

seria pago para o cargo de assessor. Que fez uma tabela comparativa do salário 8 

dos assessores de todos os Regionais e a média seria de R$ 3,9 mil. Que mediante 9 

proposta apresentada, então a presidente, respondeu que esse salário não seria 10 

possível pagar, até porque a servidora enviou uma média dos regionais do sistema 11 

e que possuem porte e arrecadação distintas. Que a realidade e orçamento do 12 

nosso conselho deve ser observado para fins de aprovação. Que além disso, 13 

teríamos despesas com estagiários e ainda arcar com férias e eventuais licenças 14 

ou intercorrências no setor . Já na terça, a servidora Ráira solicitou o pagamento 15 

retroativo dos três meses em que trabalhou na assessoria de comunicação. 16 

Inicialmente pediu o retroativo que havia solicitado o salário (R$ 3,9 mil), depois 17 

mudou o pedido para equiparar com o contrato da empresa Criar (R$ 4,1 mil). 18 

Dessa forma, face ao que determina a Resolução do CFMV nº 1204/2018, no seu 19 

artigo 2º, parágrafo 5º, o qual estabelece que deve haver minimamente 30 % de 20 

empregados efetivos em cargos comissionados, tem-se que a recusa em aceitar a 21 

assessoria de comunicação por parte da servidora Ráira, impossibilita a 22 

contratação da Barbara ( não concursada) como comissionada. Que ressalta que 23 
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Ráira foi destacada do setor de cobrança para funcionar como ponte com a 1 

empresa Criar, fazendo essa conexão com o Conselho, que acabou que a 2 

servidora Ráira tendo iniciativa e realizando um trabalho em conjunto com a 3 

Criar. Que reconhece dado ao planejamento em curso, houve demora em resolver 4 

a questão do cargo, mas que estava em construção no planejamento estratégico e 5 

orçamentário. Destaca ainda que a Ráira deseja fazer uma apresentação sobre os 6 

atividades por ela desenvolvidas, contudo, em virtude dessa plenária 7 

extraordinária já ter uma pauta, não foi possível essa inclusão, conforme 8 

determina a resolução do CFMV nº 591, onde deverá ser tratada exclusivamente 9 

a matéria que originou sua convocação. Nesse sentido, não haverá, pelo menos 10 

nesse momento, a nomeação para o cargo em comissão para as funções de 11 

secretaria geral; No segundo item de pauta, Registro da Multivix no CRMV-12 

ES. Com a palavra, Dra. Virginia que destacou que os dirigentes da Multivix 13 

estiveram na sede do Conselho e solicitaram o registro do estabelecimento 14 

veterinário para aulas práticas e atendimentos à comunidade. E repassa a palavra 15 

ao assessor jurídico Kenedy Adans, que faz a leitura da decisão final do seu 16 

parecer: “Pelo exposto, recomenda-se que é desnecessário exigir de instituições 17 

de ensino e extensão inclusão expressa no seu objeto social a atividade de 18 

medicina veterinária seja para registro da pessoa jurídica, seja para averbação de 19 

estabelecimento médico-veterinário. Isso porque uma vez constante no objeto 20 

social a atividade de ensino e extensão, deve-se nela se subentender o ensino da 21 

medicina veterinária, inclusive, as aulas práticas e projetos de extensão realizados 22 

estabelecimento médico-veterinário de titularidade da instituição de ensino. 23 
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Recomenda-se, no entanto, que para fins de averbação do estabelecimento 1 

médico-veterinário, seja exigido o termo de responsabilidade assinado pelo 2 

responsável técnico, no qual ateste que o estabelecimento cumpre as condições de 3 

funcionamento previsto na legislação de regência, nos termos do art. 13 da 4 

Resolução n.º 1275/2019 do CFMV e Resolução n.º 03/2021 do CRMV-ES. 5 

SMJ. É o parecer que submeto à apreciação superior”. Foi abordado pelo Vice-6 

presidente, Dr. Douglas severo, a importância da uniformidade nas ações, tendo 7 

em vista que todas as instituições de ensino possuem dois registros, com dois 8 

responsáveis técnicos no Conselho e foram anteriormente cobradas e até 9 

multadas pela ausência destes registros. O vice-presidente afirmou ainda que 10 

concorda com o parecer do assessor jurídico, que entende que os Hospitais 11 

Escolas estão vinculados às Instituições de Ensino, mas que não é esta a postura 12 

do Sistema CFMV/CRMVs. Informa também que a Resolução CFMV 1275/2019 13 

retirou o caráter excepcional dos Hospitais Escolas, equivalendo-os aos demais 14 

estabelecimentos assim, sugere que não seja, neste momento, alterando o 15 

entendimento sem que haja mudança na legislação para beneficiar uma ou outra 16 

empresa e que seja aberto o registro do Hospital Escola da Multivix, com o 17 

mesmo CNPJ da instituição, como já ocorre e conforme solicitado pela empresa. 18 

Após ampla discussão, o Parecer do Assessor Jurídico averbando o registro da 19 

Multivix foi aprovado por maioria, com voto contrário do Dr. Douglas Severo, e 20 

que o referido parecer seja enviado ao CFMV para apreciação do entendimento 21 

regional sobre o tema e, salvo melhor juízo, pacificá-lo no Sistema 22 

CFMV/CRMV; No terceiro item de pauta, Reformulação orçamentária. Com 23 
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a palavra, Dra. Virginia que informa que não será mais necessária a reformulação 1 

orçamentária, que seria utilizada para a compra de programas para o setor de 2 

comunicação, pois essa rubrica está zerada na proposta orçamentária desse ano. 3 

Contudo, em virtude do declínio da Ráira para a função de assessora de 4 

comunicação, não será mais necessária essa compra e, consequentemente, a 5 

reformulação orçamentária; Haja vista que pelo urgência da prestação de serviços 6 

deveremos avaliar o presente contrato com a CRIAR na próxima plenária. A 7 

Presidente deu por encerrada a reunião, onde eu, Méd. Vet. Gabriela Gabriel de 8 

Almeida, Secretária Geral do CRMV-ES, lavrei a presente ata, que após lida e 9 

aprovada, vai ser assinada por mim e pelos demais conselheiros; 10 

 11 

LISTA DOS PARTICIPANTES – TODOS ON-LINE  12 

_______________________________________________________________ 13 

Médica-Veterinária Virginia Teixeira do Carmo Emerich - CRMV-ES nº 568 14 

_______________________________________________________________ 15 

Médico-Veterinário Douglas Severo Silveira – CRMV-ES nº 688 16 

_______________________________________________________________ 17 

 Médica-Veterinária Gabriela Gabriel de Almeida – CRMV-ES nº 356 18 

________________________________________________________________ 19 

Médico-Veterinário Marco Antonio da Rocha Ferreira – CRMV-ES nº 1008 20 

_________________________________________________________________21 

Médico-Veterinário Fransérgio Rocha de Souza – CRMV-ES nº 1503 22 

 23 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CRMV-ES 

 

ATA DA 7ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DO CRMV-ES, 

REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021 
 

 
Rua Cyro Lima, 125, Enseada do Suá - CEP 29050-230 – Vitória/ES Tel/Fax (27) 3324-3877 - E-mail: crmves@terra.com.br - CNPJ 

27.398.460/0001-76 

7 

_______________________________________________________________ 1 

Médica-Veterinária Tatiana Sacchi – CRMV-ES nº 557 2 

_______________________________________________________________ 3 

Médico-Veterinário Carlos Christo Coutinho da Silva – CRMV-ES nº 856 4 

_______________________________________________________________ 5 

Médica-Veterinária Nátali Barbosa Faria – CRMV-ES nº 1445 6 

_______________________________________________________________ 7 

Médico-Veterinário Wendius Henrique Lucas – CRMV-ES nº 1227 8 

_______________________________________________________________ 9 

 Zootecnista Wyllyan Gaede Mariano da Silva – CRMV-ES nº 120/ZP 10 


