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De acordo com o determina o artigo 39 da Resolução CFMV nº 591/92, os 1 

membros do plenário do CRMV – ES reuniram-se para discutir e deliberar sobre 2 

a pauta da plenária ordinária nº. 444/2021, realizada em 13 de agosto de 2021, 3 

sob a presidência da Médica-Veterinária Virginia Teixeira do Carmo Emerich - 4 

CRMV-ES nº 568.  Tão logo tenha sido verificado o atendimento ao quórum 5 

regimental, a presidente fez a abertura dos trabalhos que contaram com a 6 

participação de forma presencial e on-line dos seguintes membros: Da diretoria:  7 

o Médico-Veterinário Douglas Severo Silveira – CRMV-ES nº 688, vice-8 

presidente; a Médica-Veterinária Gabriela Gabriel de Almeida – CRMV-ES nº 9 

356, secretária geral e o Médico-Veterinário Augusto Marchon Zago – CRMV-10 

ES nº 184, tesoureiro; Dos conselheiros efetivos: Médica-Veterinária Tatiana 11 

Sacchi – CRMV-ES nº 557, Médico-Veterinário Fransérgio Rocha de Souza – 12 

CRMV-ES nº 1503, Médico-Veterinário José Carlos Landeiro Fraga – CRMV-13 

ES nº 59,  Médico-Veterinário Rodolpho José da Silva Barros – CRMV-ES nº 14 

1589 e, de forma on line, o Médico-Veterinário Marco Antonio da Rocha Ferreira 15 

– CRMV-ES, nº 1008. Dos conselheiros suplentes: o Médico-Veterinário 16 

Wendius Henrique Lucas – CRMV-ES nº 1227, a Médica-Veterinária Nátali 17 

Barbosa Faria – CRMV-ES nº 1445; o Médico-Veterinário Carlos Christo 18 

Coutinho da Silva – CRMV-ES nº 856, o médico-veterinário Antônio Marcos 19 

Guimarães Ginelli – CRMV-ES nº 1374, o Médico-Veterinário Márcio de 20 

Queiroz Arantes – CRMV-ES nº 650 e o Zootecnista Wyllyan Gaede Mariano da 21 

Silva – CRMV-ES nº 120/ZP.  No segundo item de pauta, apreciação pelo 22 

plenário da ata da plenária ordinária de julho. Sobre o tema, para fins de otimizar 23 
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os trabalhos do dia, foi deliberado que as considerações referentes às atas do dia 1 

09 de julho e 02 de agosto seriam registradas de forma on-line, no dia 20 de 2 

agosto, em “plataforma digital” criada especificamente para tal finalidade.  No 3 

terceiro item de pauta, foi realizada a inversão dos trabalhos, de modo que foi 4 

apresentado o relatório de atividades da empresa de comunicação referente ao 5 

mês de julho (previsto para o 11º item de pauta). Durante as discussões, destacou-6 

se a necessidade de elaborar um Plano de Comunicação que divulgue os assuntos 7 

de interesse da Regional de forma estratégica e que as homenagens ao dia do 8 

veterinário, comemorado em 09 de setembro, deverão ser realizadas durante todo 9 

mês.  Na oportunidade, debateu-se sobre o termo final do contrato com a empresa 10 

de comunicação, previsto para outubro, restando consenso que não há interesse 11 

em seguir com a parceria.  No quarto item de pauta, tratou-se da seleção dos 12 

integrantes que irão compor as Comissões Temáticas. As inscrições efetivadas 13 

serão distribuídas aos conselheiros que deverão avaliar os candidatos até o dia 14 

30/08, compondo um grupo de até 05 pessoas, dispondo de  um presidente e um 15 

vice presidente.  No quinto item de pauta, foi reforçado junto aos membros da 16 

plenária a importância de providenciar a assinatura digital gratuita do governo 17 

federal, e que a equipe administrativa da Regional permanece à disposição para 18 

colaborar na resolução de qualquer dificuldade.  No sexto item de pauta, foi 19 

realizada a leitura das correspondências recebidas e expedidas, bem como 20 

prestados esclarecimentos quanto às atividades desenvolvidas pelos membros da 21 

plenária, seja da diretoria, seja dos conselheiros. De primeiro, Dra Virginia 22 

aborda sobre o número de projetos de castração protocolados no conselho e 23 
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aponta a importância da comissão de saúde única na apreciação dos projetos para 1 

melhor análise e devolutiva aos municípios. Outrossim, lembra que a Resolução 2 

CFMV 962/2010 foi criada para regulamentar projetos de castração que eram 3 

realizados em unidades de vigilância de zoonoses e que passados quase 11 anos, 4 

as modalidades dos projetos têm se voltado para mutirões e terceirizações. Este 5 

fato aponta para a necessidade de regularmos com portarias específicas para que 6 

o processo de registro e homologação de ART atendam a transparência e clareza 7 

dos critérios e requisitos aos interessados e que tais procedimentos sejam 8 

minimamente padronizados no CRMV-ES. Em continuidade ao tema, traz a 9 

correspondência enviada ao CRMV-ES quanto ao projeto de castração divulgado 10 

no município de Colatina, cujo decreto nomeia dois médicos veterinários da 11 

municipalidade como responsáveis técnicos, sendo que o referido projeto não foi 12 

protocolado no CRMV-ES para registro e homologação de ART. Em decorrência 13 

deste e outros fatos semelhantes, informa que a fiscalização elaborou questionário 14 

para conduzir as visitas nas prefeituras a fim de coletar dados sobre serviços de 15 

castração, canil, diagnostico de zoonoses, inspeção município para levantamento 16 

de dados quanto aos serviços e atividades de interesse a Medicina Veterinária 17 

executados nos municípios para as providências necessárias no tocante à 18 

fiscalização. No caso do município de Colatina, o plenário aprovou que envie um 19 

ofício a prefeitura para conhecimento dos fatos e informações necessárias. Em 20 

seguida, divulgou-se a iniciativa da Regional de realizar um diagnóstico junto às 21 

Prefeituras acerca da estruturação dos Serviços de Inspeção Municipal e das 22 

Unidades de Vigilância de Zoonoses, com objetivo de avaliar a inserção do 23 
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médico veterinário nestes serviços. Foram atualizadas também informações sobre 1 

a tramitação do projeto arquitetônico para reforma do Conselho. Neste momento, 2 

Dra. Virginia, Dr. Douglas e Dr. Augusto informaram o produto da reunião 3 

hibrida com o arquiteto e seu representante no estado, responsáveis pela execução 4 

do projeto arquitetônico de reforma da sede. Logo, foi informado que na reunião 5 

com o PRODES  a gestão anterior solicitou ao CFMV um financiamento no valor 6 

de R$900.000.00 e a execução da obra estava orçada em R$1200.000,00. Logo, a 7 

atual gestão solicitou por oficio desconsiderar o valor solicitado, haja vista que 8 

não fora submetido ao plenário do CFMV para decisão, afim de aguardar a 9 

análise do projeto pela nova gestão, face as pendências no processo elencados 10 

pelo PRODES para sua continuidade. Na ocasião a diretoria informou que expôs 11 

o recordatório das ações desde a revisão do projeto até a ida ao setor da SEDEC 12 

Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação que levaram em 13 

consideração a análise do PRODES/CFMV frente a falta no pedido relatórios da 14 

comissão formada à época para condução do projeto, carecendo de informações e 15 

documentosquanto as não conformidades relativas a distribuição e a criação de 16 

espaços e ambientes, deflagradas por esta de gestão. O SEDEC não pode 17 

esclarecer muitas dúvidas, haja vista que precisaríamos de dar entrada no projeto 18 

para receber uma análise. Mas tivemos informações necessárias quanto às 19 

dúvidas relativas a acessibilidade e o número de sanitários existentes no projeto. 20 

Foi colocado para o plenário, que assim como o PRODES solicitou o projeto traz 21 

relatórios muito sucintos da comissão de avaliação, de modo que não foi possível 22 

avaliar a distribuição e eleição dos espaços definidos no projeto. Perguntamos aos 23 
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funcionários do CRMV-ES e os mesmos não participaram da construção do 1 

projeto e os setores não foram ouvidos para entender e apontar as necessidades de 2 

pessoal, arquivo, espaço e etc. Em conversa com os arquitetos presentes, o Sr. 3 

Neio informou que todas as orientações foram discutidas e definidas com o Dr, 4 

Marcus, que fez as sugestões e os apontamentos da necessidade de auditório no 5 

segundo pavimento, recepção para 14 pessoas, definição da distribuição dos 6 

setores, alternando o atendimento para o primeiro pavimento. Não constam nos 7 

autos do processo relatório descritivo destas etapas ou atas das reuniões 8 

realizadas para definição do projeto. Colocamos ao Dr. Néio que considerando 9 

que a sede foi planejada no maior aproveitamento possível da área, e que 10 

verificamos alguns aspectos como : 6 banheiros de acessibilidade, falta de espaço 11 

para alocação dos arquivos deslizantes, auditório no segundo pavimento, setor de 12 

atendimento super estimado com espera para 16 lugares, falta de espaços para 13 

sala de reuniões administrativas ( diretoria, comissões assessoras), falta de espaço 14 

para oitivas de processos éticos, falta de espaço para tesouraria, distribuição dos 15 

espaços existentes sem contemplar as necessidades dos setores. Diante dos fatos 16 

apontados em breve análise, verificamos a possibilidade de revisão do projeto, 17 

após reunião com setores, apresentação do projeto aos servidores para novo 18 

relatório de necessidades que deverá ser encaminhado ao arquiteto para novo 19 

orçamento, haja vista que tal serviço deverá ser cobrado. Dra. Virginia questiona 20 

quanto ao aditivo realizado no processo e o Dr. Neio informa que o termo de 21 

referência não fazia menção ao projeto de acessibilidade, que é obrigatório a 22 

execução de projetos arquitetônicos. Dra. Virginia informou que enviará o 23 
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processo ao setor jurídico para verificação se é possível novo aditivo, para fins de 1 

alteração do projeto e que informará aos presentes na próxima plenária. 2 

Outrossim, diante do exposto foi colocado em votação dar ou não 3 

prosseguimento ao projeto executado e diante dos fatos até então narrados , fora 4 

os que poderão surgir com a reunião com os setores, todos os presentes 5 

entenderam que dar seguimento ao projeto, não seria a melhor escolha, face as 6 

inconsistências e a falta  e ou aproveitamento de espaço para o funcionamento 7 

adequado frente a realidade atual. Após ampla discussão, foi votado por 8 

unanimidade que se realize novo relatório de necessidades e aguarde o 9 

posicionamento do setor jurídico em relação ao novo aditivo. Logo após, Dra 10 

Virgínia traz ao plenário a devolutiva do pedido de pagamento retroativo do 11 

FGTS realizado pela servidora Tatiane Espinosa, referente ao período de 2015 a 12 

2018. Informou que o processo passou pela análise do setor jurídico que deu 13 

parecer no sentido de efetuar o pagamento com a abertura de uma comissão para 14 

apurar os fatos que ensejaram na interrupção do recolhimento à época e os 15 

desdobramentos desta interrupção e a incidência de juros e multas que irá recair 16 

sobre a atual gestão. O plenário discutiu também sobre a proposta orçamentária, 17 

colocado em pauta pelo tesoureiro Dr. Augusto Zago, Dra. Virginia e Dr. 18 

Douglas Severo que informaram aos presentes quanto a reunião que tiveram com 19 

o setor de contabilidade do CFMV e sobre a proposta orçamentária que 20 

deveremos enviar até 30 de setembro do corrente ano. Eles informaram que a 21 

reunião foi muito produtiva e que apontaram alguns alinhamentos necessários 22 

para o bom andamento da contabilidade. A diretoria informou que realizará na 23 
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terça –feira, 17 de agosto, reunião com o escritório de contabilidade contratado 1 

para conhecer os procedimentos executados, bem como verificar a ordem dos 2 

mesmos para definição de fluxos. Outrossim, a diretoria irá realizar reuniões 3 

periódicas com a comissão de tomada de contas para construção do plano de 4 

atividades e do planejamento estratégico para definição do planejamento da 5 

proposta orçamentária de 2022. Dra. Virginia coloca em pauta a anuidade de 6 

2022 para análise dos presentes. Após ampla discussão e por entender a 7 

dificuldade dos estabelecimentos e dos profissionais durante o período da 8 

pandemia e por avaliar que de certa forma a modalidade do home office trouxe 9 

certa economia ao conselho, por reduzir algumas despesas. Desta forma, os fatos 10 

narrados aliados a uma análise dos relatórios financeiros do CRMV-ES o plenário 11 

por unanimidade se posicionou contra o aumento da anuidade para o ano de 12 

2022.  Por fim, Dra. Virgínia coloca em pauta o pedido registrado pelo médico 13 

veterinário e ex-presidente do CRMV-ES Marcus Braun CRMV-ES nº 1373/VP, 14 

requerendo confecção e colocação de placa contendo os nomes dos membros da 15 

gestão 2018-2021 na sede do CRMV-ES, em alusão à reforma feita na sede, sem 16 

especificar o período específico, aprovada na plenária 440 de 08 de abril de 2021, 17 

no décimo item de pauta. Pelo exposto, os presentes questionaram qual obra fora 18 

realizada e fomos informados que foram realizados serviços de manutenção na 19 

sede como pintura e conserto do telhado. Embora foi explicado aos presentes que 20 

não é necessário a realização de uma reforma de aquisição ou ampliação para 21 

efeito de colocação de placa na sede, os presentes foram informados pelo 22 

tesoureiro Dr. Augusto Zago que o planejamento orçamentário do presente 23 
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período não possui rubrica específica para este serviço, a dizer: ordens 1 

honoríficas. Informou que esta conta encontra-se com valor R$ 0,00 (zero) na 2 

rubrica, e que desta forma não é possível uma transposição de recurso financeiro, 3 

carecendo de uma reformulação orçamentária para sua execução e que não temos 4 

tempo hábil para realiza-la até o prazo vigente para sua inclusão. Ainda assim, 5 

diante dos fatos até agora narrados e entendendo ser inviável atender ao pedido 6 

em tempo, Dra. Virginia colocou o pleito em pauta, para que a plenária votasse 7 

pela manutenção ou não do pedido para sua execução posterior, sob novo 8 

planejamento orçamentário. Após ampla discussão a plenária indeferiu por 9 

unanimidade o pedido, por entender que o serviço deveria ser executado ainda na 10 

gestão anterior, não acarretando sobre a atual gestão tal despesa. Adiantando o 11 

décimo quarto item de pauta, divulgou-se a participação do CRMV-ES na 3º 12 

Câmara Nacional de Presidentes, por meio da Presidente e Vice Presidente, sendo 13 

ainda indicada a participação do Zootecnista Wyllyan Gaede Mariano da Silva – 14 

CRMV-ES nº 120/ZP para representar esta Regional no Fórum de Zootecnia. O 15 

sétimo item de pauta atentou aos conselheiros sobre o envio das informações 16 

sobre imposto de renda para a gerência administrativa, que irá levantar quais 17 

membros não cumpriram tal tarefa.  No oitavo item de pauta a presidente 18 

informou sobre os trabalhos realizados pelo NAR (Núcleo de Apoio a Regional) 19 

junto à equipe do CRMV-ES.  Dra. Virginia e demais membros da diretoria 20 

fizeram um breve relato acerca da visita e do treinamento realizado pela NAR- 21 

Nucleo de apoio ao regional realizado de 20 a 23 de julho, composto pela Méd. 22 

Vet. Ana Elisa Almeida (Vice-Presidente/Coordenadora do NAR), CRMV-BA nº 23 
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1130;  Igor Andrade (Chefe do NAR), Matrícula nº 0625;  Marcos Paulo 1 

(Diretor DETIN), Matrícula nº 0323;  Michel Lima (Assistente da SECLEC), 2 

Matrícula nº 0449. Colcou que o Chefe do NAR informou sobre a importância do 3 

estreitamento entre CFMV e CRMVs.  O treinamento passou por todos os setores 4 

do conselho, com revisão de procedimento, inclusive em caráter prático. Foram 5 

deflagradas algumas não conformidades e necessidade de alinhamento, revisão de 6 

fluxos e acompanhamento dos procedimentos executados. Foi informado que 7 

todos os processos de licitação existentes atualmente no conselho foram 8 

encaminhados para setor jurídico para análise e conferência dos ritos e 9 

documentos para sua execução. Outrossim, aguardamos a devolutiva do setor 10 

jurídico para providências que se fizerem necessárias. Informamos que iremos 11 

realizar reuniões periódicas com servidores e chefes dos setores, para 12 

acompanhamento das atividades e construção de fluxograma de trabalho. A cópia 13 

do relatório do NAR foi entregue a cada conselheiro para conhecimento e análise 14 

e informamos que dia 23 de agosto realizaremos a apresentação do presente 15 

relatório do NAR aos servidores, em reunião para conhecimento e os devidos 16 

encaminhamentos que o relatório aponta. Os conselheiros foram convidados a 17 

participarem da referida reunião. No nono item de pauta.  Dra Virgínia, Dr. 18 

Douglas, Dr. Augusto e Dr. Landeiro informaram a condução dos trabalhos na 19 

participação da diretoria na plenária do CFMV. Informamos que todas as 20 

despesas foram pagas pelo CFMV,exceto do Dr. Landeiro que foi representando 21 

os conselheiros da gestão, contribuindo com sua participação e importante elo de 22 

experiência no tema autarquia para nossa gestão. Alem da participação no 23 
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plenário, tivemos reunião com a diretoria executiva do CFMV e trova de 1 

experiências com o CRMV-RN que também compareceu ao Federal na referida 2 

semana. O produto deste aprendizado aponta mais uma vez para necessidade de 3 

alinhamento dos procedimentos executados e na boa relação existente entre este 4 

regional e os setores do CFMV que estão nos apoiando neste processo. No 5 

décimo item de pauta foi discutido sobre a adequação do CRMV ES participar 6 

da resolução de demandas sobre maus tratos provenientes da Comissão 7 

Parlamentar de Inquérito, instituída no legislativo estadual. No caso, o plenário, 8 

em sua maioria, não reconheceu como atribuição da autarquia a elaboração de 9 

laudos sobre maus tratos, restando dúvidas também sobre o valor probatório dos 10 

documentos emitidos, pois a elaboração não se ocupa com formalidades exigidas 11 

nos procedimentos judiciais. Isto posto, a plenária entendeu ser necessário um 12 

parecer da Assessoria Jurídica sobre a legalidade da participação desta Regional 13 

nestes trabalhos. No décimo primeiro item de pauta foi apresentada pelo 14 

Conselheiro Efetivo Médico-Veterinário José Carlos Landeiro Fraga, CRMV-ES 15 

nº 59, uma proposta para alterar a Resolução do CFMV nº 666, especificamente 16 

em seu artigo 7º, com objetivo de recompor gastos com deslocamento dos 17 

membros. Após discussão, a plenária mostrou-se favorável à iniciativa, 18 

entendendo ser conveniente que se faça a avaliação de seus termos pela 19 

assessoria jurídica. No décimo segundo item de pauta, atendendo a demanda 20 

existente, face as discussões de registro de pessoa jurídica frente as resoluções 21 

CFMV 1041/2013 e 1275/2019, o assessor jurídico, Dr. Kenedy fez apresentação 22 

fundamentada do tema, a fim de elucidar os procedimentos para registro 23 
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embasado à luz destas resoluções. Durante a apresentação os conselheiros 1 

puderam se manifestar esclarecendo dúvidas, discutindo casos, para relatoria dos 2 

processos. Mediante o exposto na apresentação realizada, aguardaremos o retorno 3 

de férias da fiscalização para discussão dos desdobramentos apontados, a fim de 4 

readequar o fluxo e os procedimentos de trabalho.   No décimo terceiro item de 5 

pauta, apreciação pelo plenário da solicitação de inscrição definitiva da seguinte 6 

pessoa física: Júlio Francisco Valiati Marin – Proc. Adm. nº 700/2021. Por terem 7 

sido atendidos todos os requisitos, foi aprovada por unanimidade a solicitação. 8 

No décimo quarto item de pauta, apreciação pelo plenário da solicitação de 9 

inscrição secundária provisória após transferência da seguinte pessoa física: 10 

Gabriel Viana Guerreiro – Proc. Adm. nº 663/2021. Por terem sido atendidos 11 

todos os requisitos, foi aprovada por unanimidade a solicitação. No décimo 12 

quinto item de pauta, apreciação pelo plenário da solicitação de transferência da 13 

seguinte pessoa física Maura Mercia Lima de Oliveira – Proc. Adm. nº 690/2021. 14 

Por terem sido atendidos todos os requisitos, foi aprovada por unanimidade a 15 

solicitação. No décimo sexto item de pauta, apreciação pelo plenário  da 16 

solicitação de inscrição provisória das seguintes pessoas físicas: Thiago Silva 17 

Scaramussa – Proc. Adm. nº 646/2021; Henrique Schiavim de Araujo Alcântara – 18 

Proc. Adm. nº 680/2021; Isabella Meneghelli Gomes – Proc. Adm. nº 686/2021; 19 

Diana Menezes Santos Neves Aguirre – Proc. Adm. nº 713/2021; Thais Madeiros 20 

Silva Alves – Proc. Adm. nº 712/2021; Caio Costa Guimarães – Proc. Adm. nº 21 

679/2021; Laura Maria Gusmão Trancoso – Proc. Adm. nº 678/2021; Natasha 22 

Ribeiro – Proc. Adm. nº 714/2021; Ana Caroline de Oliveira da Paixão – Proc. 23 
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Adm. nº 715/2021; Luíza Bortolotti de Carvalho – Proc. Adm. nº 719/2021. Por 1 

terem sido atendidos todos os requisitos, foi aprovada por unanimidade a 2 

solicitação.  No décimo sétimo item de pauta, apreciação pelo plenário  da 3 

solicitação de inscrição provisória ad referendum das seguintes pessoas físicas: 4 

Carolina Rocha Trancoso Vazzoler – Proc. Adm. nº 664/2021; Caroline Belizário 5 

Soares – Proc. Adm. nº 673/2021; Thais Cavalhier da Torre – Proc. Adm. nº 6 

669/2021; Julia Guimarães do Amaral Pinto – Proc. Adm. nº 674/2021; Amanda 7 

de Oliveira Mendes – Proc. Adm. nº 683/2021; Thaís Nogueira de Sousa – Proc. 8 

Adm. nº 691/2021; Luiz Fernando Calanzani Bernardi – Proc. Adm. nº 693/2021 9 

. Por terem sido atendidos todos os requisitos, foi aprovada por unanimidade a 10 

solicitação. No décimo oitavo  item de pauta, apreciação pelo plenário  da 11 

solicitação de registro da seguinte pessoa jurídica: Leonina Manga da Penha – 12 

Proc. Adm. nº 4411/2021; FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROT. E 13 

PESQUISA DAS T. MARINHAS – processo administrativo nº 6351/2021; 14 

PAGANINI AGRO LTDA, processo administrativo nº 42154/2021;  LEANDRO 15 

FRIGINI JUBIM, processo administrativo nº 12131/2021. Por terem sido 16 

atendidos todos os requisitos, foi aprovada por unanimidade a solicitação.  No 17 

décimo nono item de pauta, apreciação pelo plenário da solicitação de registro 18 

ad referendum das seguintes pessoas jurídicas: SL Fabricação Comercio & 19 

Transporte de Ração Ltda – Proc. Adm. nº657/2021. Por terem sido atendidos 20 

todos os requisitos, foi aprovada por unanimidade a solicitação. No vigéssimo 21 

item de pauta, confirmada a data da próxima plenária. Conforme calendário já 22 

aprovado, a próxima plenária ordinária será realizada no dia 10 de setembro de 23 
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2021. Sem mais, a presidente deu por encerrada a reunião, onde eu, Méd. Vet. 1 

Gabriela Gabriel de Almeida, secretária geral do CRMV-ES, lavrei a presente 2 

ata, que após lida e aprovada, vai ser assinada por mim e pelos demais 3 

conselheiros presentes. 4 

 5 

 6 

LISTA DOS PARTICIPANTES  7 

___________________________________________________________ 8 

Médica-Veterinária Virginia Teixeira do Carmo Emerich - CRMV-ES nº 568 9 

_______________________________________________________________ 10 

Médico-Veterinário Douglas Severo Silveira – CRMV-ES nº 688  11 

_______________________________________________________________ 12 

Médico-Veterinário Augusto Marchon Zago – CRMV-ES nº 184  13 

_______________________________________________________________ 14 

Médica-Veterinária Gabriela Gabriel de Almeida – CRMV-ES nº 356 15 

_______________________________________________________________ 16 

Médica-Veterinária Tatiana Sacchi – CRMV-ES nº 557 17 

_______________________________________________________________ 18 

Médico-Veterinário Fransérgio Rocha de Souza – CRMV-ES nº 1503  19 

_______________________________________________________________ 20 

Médico-Veterinário José Carlos Landeiro Fraga – CRMV-ES nº 59 21 

___________________________________________________________ 22 
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Médico-Veterinário Marco Antonio da Rocha Ferreira – CRMV-ES nº1008 1 

(on line) 2 

____________________________________________________________ 3 

Médico-Veterinário Rodolpho José da Silva Barros – CRMV-ES nº 1589 4 

_______________________________________________________________ 5 

Médico-Veterinário Carlos Christo Coutinho da Silva – CRMV-ES nº 856 6 

_______________________________________________________________ 7 

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

_______________________________________________________________ 9 

Médica-Veterinária Nátali Barbosa Faria – CRMV-ES nº 1445 10 

______________________________________________________________ 11 

Médico-Veterinário Antonio Marcos Guimarães Ginelli – CRMV-ES nº 1374 12 

_________________________________________________________________ 13 

Zootecnista Wyllyan Gaede Mariano da Silva – CRMV-ES nº 120/ZP 14 
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 16 

 17 

 18 


