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DRA FRANCISCA NEIDA COSTA,  
Presidente CRMV-MA 

 

O ano de 1968 representa 
um marco histórico para 
as profissões da Medicina 
Veterinária e da Zootecnia 
brasileiras. Neste ano, no 
dia 23 Outubro, foi sancio-
nada a Lei 5.517 que cri-
ou a profissão da Medici-
na Veterinária e o Sistema 
CFMV/CRMVs e em 04 
de dezembro, foi sancio-
nada a Lei 5.550 que cri-
ou o exercício da profis-
são de Zootecnia. 

Foram muitos os ganhos 
nas inovações tecnológi-
cas, na produção do co-
nhecimento e em muitas 
outras áreas, mas ressal-
tamos os resultados que o 

Sistema teve no discipli-
namento das profissões 
da Medicina Veterinária e 
Zootecnia, por meio da 
publicação de Resoluções 
e Normas pelo Conselho 
Federal de Medicina Vete-
rinária que, com muita 
responsabilidade e dedi-
cação em defesa dessas 
duas profissões, fez nes-
tes 50 anos.  

Quero parabenizar a to-
dos os colegas que fize-
ram parte desse meio sé-
culo de muita luta e traba-
lho, mas também de mui-
tas conquistas, como o 
melhoramento genético 
animal, principalmente na 
produção de frangos, no-
vas tecnologias na produ-
ção de suínos e na repro-
dução animal, com a pro-
dução de embriões “in vi-
tro”, a produção de vaci-
nas recombinantes, den-
tre outras importantes 
conquistas. 

Tivemos mais conquistas 
que perdas, no entanto, 
não podemos neste mo-
mento deixar de registrar 
a preocupação com a 
“invasão” de outras profis-
sões nas áreas de atua-
ção do Médico Veterinário 
e a desobrigação das ati-
vidades desse profissional 
em estabelecimentos que 
prestam serviços veteriná-

rios, como casas agrope-
cuárias, banho e tosa e 
outros. Portanto, o mo-
mento é para comemorar, 
mas também para refletir 
sobre as discussões que 
precisamos colocar em 
pauta em defesa da inser-
ção dessas duas profis-
sões nos espaços que 
são das suas competên-
cias técnicas, em defesa 
da saúde e bem estar dos 
animais, da saúde pública 
e do meio ambiente. 

Finalizo, ressaltando o 
meu imenso orgulho de 
fazer parte do Sistema 
CFMV/CRMvs. Parabéns 
ao Sistema CFMV/
CRMvs! 
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50 ANOS DO SISTEMA CFMV/CRMV´S 

Uma Trajetória de Conquistas e Desenvolvimento. 
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VOCÊ SABIA? 

 

ART ONLINE 
 

 

Desde o dia 
01/02/2019 as homologações de 
ARTs estão sendo realizadas 
por meio eletrônico, desta for -
ma, o envio por e-mail, correios 
e presencial não serão necessá-
rios. 
 
Em fevereiro de 2018, o CRMV-
MA implantou a ART Eletrônica 
(e-ART), integrado ao Sistema 
de Cadastro de Profissionais e 
Empresas (Siscad), para facilitar 
o controle e agilizar as demandas 
de requisições de Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
(ART).  

A e-ART passa a ser um processo 
oficial de integração com o Siste-
ma CFMV/CRMV’s. 

Confira o passo a passo acessan-
do o endereço eletrônico https://
www.crmvma.org/art-online-
2018. 
 
O endereço eletrônico para aces-

so ao sistema é https://

siscad.cfmv.gov.br. Dúvidas e 

maiores informações sobre a uti-

lização entre em contato pelo te-

lefone: (98) 33049812 ou pelos e

-mails e fis-

ccrmvma@gmail.com. 

  

FISCALIZAÇÃO  RECEBE VEÍCULOS  NOVOS 

 

 CRMV-MA adquire veículos para combate ao 

exercício ilegal no Estado. 

  Visando a implementação de seu papel principal, 

a fiscalização do exercício ilegal da profissão, em 

dezembro de 2017 foi realizada aquisição de dois 

veículos para intensificação da fiscalização pelo 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Maranhão, nos 217 municípios do Estado.   

  Isso permitirá a mobilidade da equipe de fiscali-

zação, formada por agentes de fiscalização e Con-

selheiros, dando agilidade e infraestrutura as 

ações.  

  Devido ao Convênio firmado entre o CRMV-

MA e o CFMV foi possível a realização da com-

pra de dois veículos Sandero, ano 2017/2018, zero 

quilômetro. 

    Os veículos são equipados com rastreamento 

eletrônico, monitorados pela empresa Autoblock, 

desta forma, a localização dos automóveis pode 

ser feita via celular, pela diretoria desta Autarquia. 

    Antes o Conselho possuía apenas um veículo 

Fiat Uno, ano 2010, adquirido na  gestão do Med.  

Vet. Nordman Wall, então presidente da gestão 

https://siscad.cfmv.gov.br/
https://siscad.cfmv.gov.br/
https://siscad.cfmv.gov.br/
https://www.crmvma.org/art-online-2018.
https://www.crmvma.org/art-online-2018.
https://www.crmvma.org/art-online-2018.
https://siscad.cfmv.gov.br/
https://siscad.cfmv.gov.br/


 

 

37 ANOS DE MEMÓRIAS NA HISTÓRIA DA MEDICINA VETERINÁRIA  

E DA ZOOTECNIA NO MARANHÃO. 
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Na foto: Benedito Fortes de Arruda, presidente do CFMV; 

Francisca Neide Costa, presidente do CRMV-MA; Maria de 

Lourdes Guimarães, secretária-geral do CRMV-MA e Fábio 

Bessa, presidente da Comissão de Defesa e Inspeção Sani-

tária Animal do CRMV-MA.  

FOTO DA SEDE NO BAIRRO APEADOURO: ASCOM CRMV-MA 

O Conselho de Medicina Veterinária do Maranhão foi 

criado em 11 de Dezembro de 1981, ao ser desmembrado 

do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará, 

passando então a ter sede própria na Capital do Estado, São 

Luís.  

 Após a sua implantação, a abertura do primeiro livro 

ata do CRMV-MA foi realizada em 10 de Março de 1982, 

na sede provisória, localizada na Av. João Pessoa, Nº268, 

no Bairro do Outeiro da Cruz, na Cidade de São Luís – 

MA. O Prédio era onde funcionava o Ministério da Agri-

cultura do Estado. Nesse ano, a gestão era do então Presi-

dente Dr. Raimundo Cardoso Nogueira.  

Os desafios para a implantação deste órgão eram mui-

tos, iam desde a contratação de pessoal, aprovação de regi-

mento interno baseado no Conselho Federal, piso salarial, 

até regulamentação do exercício da profissão. 

Ainda neste mesmo ano, em 06 de Agosto de 1982, 

após as primeiras eleições onde havia apenas uma chapa 

registrada, foi declarada como vencedora, tendo como Pre-

sidente Antônio Dias de Moraes. O número de inscritos 

chegava a 221 profissionais, dentre estes, 215 eram médi-

cos veterinários. 

A primeira reunião da Diretoria Executiva do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária aconteceu no dia 14 de 

Setembro de 1982, em outra localização, desta vez, situada 

na Av. Getúlio Vargas, Nº2321, no Bairro Monte Castelo. 

Neste prédio, funcionava a CEPA (Comissão Estadual Pla-

nejamento Agrícola).  

De lá, em 05 de Julho de 1983, a mudança foi para a 

Granja Barreto, S/N, no Bairro Outeiro da Cruz, na Associ-

ação de Criadores do Estado do Maranhão - ASCEM e re-

torna em 17 de  Fevereiro de 1984, para a CEPA. 

Já em 25 de Janeiro de 1993, vai para a Rua Dr. Marce-

lo Bonfim Serra Pinto, na Granja Barreto, no Bairro do Ou-

teiro da Cruz, na presidência do Dr. João Batista Pires. Em 

25 de Outubro de 1993, a localização dessa Regional teve 

que mudar de endereço novamente. Desta vez, a Sede pro-

visória foi para a Avenida dos Franceses, Nº25, 3º andar, 

no Bairro Barreto. 

Em 31 de Janeiro de 1997, sob a Presidência do Dr. 

Renan Fernandes Morais, muda para Sede provisória locali-

zada na Rua Queops, Nº12, Sala 601 – Ed. Executive Cen-

ter, no Bairro Renascença II e de lá, em 23 de Setembro de 

1998, a Sede vai para a Rua dos Jenipapos, Quadra 19, Ca-

sa 1, no Bairro do São Francisco, onde permaneceu até a 

mudança definitiva. 

A Sede Atual do Conselho Regional de Medicina Vete-

rinária do Maranhão foi fundada em 18 de Agosto de 2006, 

na Rua Astolfo Marques, Nº57, no Bairro Apeadouro, na 

gestão do Médico Veterinário Benedito Fortes de Arruda, 

então Presidente do CFMV e como Regional Fernando Luís 

Mendonça Lima.  

FOTO DA GALERIA DE PRESIDENTES: ASCOM CRMV-MA. 

Atualmente presidido pela Dra. Francisca Neide Costa, 

em sua primeira gestão (2016-2019), o Conselho entra em 

um momento de importância histórica para a medicina Ve-

terinária e Zootecnia, que comemoram este ano 50 anos de 

criação das Leis Nº 5517 e Nº5550, tendo como desafios 

 

 Fonte: Assessoria de Comunicação CRMV-MA 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MARANHÃO – CRMV/MA  COMPLETOU  37 ANOS  DIA 11 DE DE-

ZEMBRO DE 2018, DESDE A SUA CRIAÇÃO EM  1981, QUANDO FOI DESMEMBRADO DO CONSELHO DO CEARÁ. 



 

 

  O Conselho Regio-
nal de Medicina Ve-
terinária do Mara-
nhão (CRMV-MA) 
interpôs recurso con-
tra dispositivos do 
Edital do Concurso 
Público para Provi-
mento de Cargo Efe-
tivo da Carreira de 
Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e 
Tecnológico do 
IFMA Nº 001 de 
21/09/2018. 
  Conforme o edital, 
não foram contem-
pladas vagas para a 
área de Medicina Ve-
terinária, encontran-
do-se estas, voltadas 
para a contratação de 
professores de nível 
básico e tecnológico 
na área de 
“Zootecnia/Produção 
de não ruminantes” e 
de Ciências Agrárias/ 
Zootecnia, com 20 e 
24 vagas, respectiva-
mente. 
   Desta forma, há 
uma irregularidade 
no Edital uma vez 
que a estrutura curri-
cular da Medicina 
Veterinária lhe per-
mite atuar na docên-
cia relativa a Zootec-
nia, segundo a Lei 
Nº5.550/68, que dis-
põem sobre o exercí-
cio da profissão de 
Zootecnia, sendo 
permitido ao Médico 
Veterinário e ao 
Agrônomo diploma-
dos, atuarem nesta 

área. 
  Além dos dispositi-
vos legais, as Diretri-
zes Curriculares Na-
cionais do  MEC, 
que institui os conte-
údos de formação 
dos Médicos Veteri-
nários, reforçam a 
habilitação deste pro-
fissional para exercer 
a zootecnia. 
   Logo, faz-se neces-
sária a retificação do 
Edital, para que os 
Médicos Veterinários 
possam pleitear as 
vagas junto com os 
Zootecnistas, confor-
me o princípio da 
livre concorrência. 
 A Presidente do 
Conselho, Dra. Fran-
cisca Neide Costa,  
enfatiza as observa-
ções feitas no Recur-
so: “a retificação 
pleiteada é de grande 
importância, pois 
atenderá o princípio 
da livre concorrên-
cia, uma vez que sa-
nará o direcionamen-
to claro e específico 
para os zootecnistas, 
quando a Medicina 
Veterinária também 
poderá exercê-la de 
igual modo”. 
 
Fonte: Assessoria de 
Comunicação CRMV
-MA 
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA 
OS DISPOSITIVOS DO EDITAL DO CON-

CURSO PÚBLICO DO IFMA Nº 001/2018. 

REFORMA DA SEDE  

OBRAS DE REPARO SÃO REALIZADAS 

PARA MANUTENÇÃO  DA SEDE DO 

CONSELHO. 

   

   Localizada no Bairro 

do Apeadouro, a Sede 

atual do Conselho faz 

parte de um passado  

histórico entre os casa-

rões de moradores ilus-

tres da Cidade.  

    

Desde o início do Triênio 2016-2019 as 

obras de reparo e manutenção estavam  no Pla-

nejamento estratégico da Gestão.  

 

O prédio precisava de importantes interven-

ções, já que só como Sede do CRMV-MA está 

nesta casa há mais de uma década, quando foi 

inaugurada em 2006,  na presidência do Médi-

co Veterinário Fernando Luís Mendonça.  

 

A entrada principal do Conselho passou por 

reparos de manutenção, recebendo revestimen-

to na parte superior e garagem, assim como 

pintura e manutenção dos portões.  

 

Uma segunda etapa da obra contemplará a 

parte interna do prédio, com pintura, manuten-

ção elétrica e estrutural.  
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CONCURSO PÚBLICO PARA  IMPLEMENTAÇÃO  DO QUADRO DE FUNCIO-
NÁRIOS  DO CRMV-MA TEVE QUASE 2 MIL CANDIDATOS INSCRITOS. 

CRMV-MA REALIZA CONCURSO PÚBLICO  

As provas do Concurso Público para preen-

chimento de vagas para o quadro de funcioná-

rios do Conselho Regional de Medicina Vete-

rinária do Maranhão - CRMV-MA, foram 

aplicadas no dia 23 de Setembro de 2018, no 

Complexo Paulo Freire, na UFMA, pelo Insti-

tuto Quadrix, empresa contratada para realizar 

o certame.  

De acordo com o Instituto Quadrix, o total 

de inscritos foi de 1934 candidatos, sendo que 

destes, 1.155 concorreram para o cargo de as-

sistente administrativo e 779 para o cargo de 

Fiscal. Ainda segundo a empresa organizadora 

do concurso, um total de 591 candidatos não 

compareceram ao local da prova e não houve 

intercorrências durante a sua aplicação. 

O Conselho Regional de Medicina Veteri-

nária do Maranhão – CRMV-MA, publicou os 

Editais de inscrição, data e locais das provas 

no Diário Oficial da União, sendo o concurso 

amplamente divulgado nas mídias sociais, site 

da Quadrix e do CRMV-MA.   

As vagas foram destinadas para os cargos 

de Assistente Administrativo e Fiscal, com 

carga horária de 40hs semanais.  

 

NOMEAÇÃO DOS APROVADOS 

 

A lista dos candidatos aprovados foi publi-

cada e as providências para contratação dos 

primeiros classificados, dentro do número de 

vagas, conforme Edital foram realizadas.  

Os dois primeiros colocados nas vagas para 

agente administrativos foram nomeados no 

mês de julho de 2019.  

Esta é mais uma das metas cumpridas pela 

gestão da Chapa Gestão Participativa no Triê-

nio 2016-2019, visando a  melhoraria da qua-

lidade dos serviços prestados por esta Autar-

quia.  

      Fonte: Assessoria de Comunicação CRMV-MA    

e Instituto Quadrix. 
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   O Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Maranhão – CRMV-MA realizou eleições no dia 29 

de abril de 2019, de 9h às 17h, para compor a Dire-

toria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes 

no triênio 2019-2022. (Lei Nº5.517/68, 

Dec.64.704/69, Res.Nº762/04, Nº958/10 e Nº1.122/16- 

CFMV). 

      Pela primeira vez as eleições aconteceram por 

meio de votação eletrônica. Desta forma, os profis-

sionais puderam votar de qualquer computador ou dis-

positivo móvel (Smartphones, celulares, tabletes...) 

com acesso a internet ou ainda, na Sede do CRMV-

MA nos computadores disponíveis  para a ocasião.  

     Já para o eleitor que optou pela votação por meio 

de correspondência, teve que manifestar  sua vonta-

de formalmente por email, através do endereço: secre-

taria@crmvma.org, até o dia 28 de fevereiro de 

2019.  

    Aos que não realizaram a sua manifestação, impli-

cou na obrigatoriedade da utilização do meio eletrôni-

co. 

Para que fosse feito o uso da votação eletrônica, o 

profissional deveria estar regularizar com as suas obri-

gações até o dia 29 de março de 2019.  

Após esta data, o profissional só poderia participar 

da votação por meio eletrônico disponibilizado na se-

de do Conselho, deste que se regularizasse até a data 

do pleito. 

O processo das eleições foi conduzido  por uma 

Comissão Eleitoral independente, com auxílio de Au-

ditoria Eleitoral externa, conforme determinação da 

Resolução Nº1.122/16 – CFMV.  

O voto é obrigatório e o profissional que não votou 

ficará sujeito a multa (Res. Nº948/10/CFMV).  

ELEIÇÕES  ON LINE -TRIÊNIO 2019-20122 
CRMV-MA REALIZA, PELA PRIMEIRA VEZ, ELEIÇÕES ELETRÔNICAS.  

mailto:secretaria@crmvma.org
mailto:secretaria@crmvma.org
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     Na segunda-feira, 29 de Abril, foi realizada 
eleição do CRMV-MA para escolher a gestão do 
triênio de 2019-2022. Visando oportunizar aos 
profissionais maior comodidade e tempo, a direto-
ria atual optou pelo processo de eleição On-line, 
realizado pela empresa pernambucana Incorp Tec. 

    O processo foi conduzido pela Comissão Elei-
toral Regional (CER), no total de 4 profissionais 
que voluntariamente prestaram serviços juntos a 
esta comissão, sob a presidência da Médica Vete-
rinária Caroline Moura Marques, vice José de Ri-
bamar da Silva Júnior, membro Sonivalde Silva 
Santana e suplente Diego Carvalho Viana.  

    Além da Comissão Eleitoral, conforme Resolu-
ção do CFMV Nº 958/10, foram formadas as Me-
sas Receptora e Escrutinadora. A Mesa Receptora 
foi presidida pelo Médico Veterinário Licindo Ro-
drigues Pereira, suplente Paulo Henrique Domini-
ci, secretária Dulce Silva Aranha Barbosa, suplen-
te Daniela Povoas Rios, mesária Sonizethe Silva 

Santana e suplente Cristina Caldas Barros.  

    Como Mesa Escrutinadora sob a presidência do 
Médico Veterinário Danilo Rodrigues Barros Bri-
to, secretária Celma Maria Soares da Silva, su-
plente Érico Lawrence Milen Coelho, escrutina-
dora Selma Cristina Abib de Camargo, escrutina-
dora Júlia Raquel Braga Sousa e escrutinador 
Arão de Jesus Melo F. Júnior.   

     Além das comissões, o processo eleitoral con-
tou a presença de um delegado observador, desig-
nado pelo CFMV, o Med. Vet. HaruoTakatani 
(CRMV-AM).   

A Chapa 01 - Gestão participativa para fazer 

muito mais, foi eleita. Com Diretoria Executiva 

formada por mulheres e Conselheiros Efetivos e 

Suplentes, as lideranças tiveram maioria expressi-

va dos votos válidos, chegando a 85,04%.  

CRMV-MA ELEIÇÕES 2019   

RESULTADO DA APURAÇÃO 

DIRETORIA EXECUTIVA  
TRIÊNIO 2019-2022 
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SEMINÁRIO MARCA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS ZOOTECNISTAS  

O CRMV MA em parceria com a UEMA real izou dia 18 de Maio de 2018, 
um Seminário em comemoração ao Dia dos Zootecnistas .  O evento aconte-
ceu no Auditório de Biologia,  na Universidade Estadual  do Maranhão.  

 
Com abordagem ao tema  Sistemas Si lvipastoris ,  uma opção sustentável ,  

teve como convidados os palestrantes  Rogério M. Maurício (UFSJ) e  o Dr.  
Álvaro Zapata (CIPAV) que mostraram seus estudos e pesquisa,  além de suas 
experiências  bem -sucedidas com a  técnica no campo. 

Na abertura do evento,  a Presidente do 
Conselho Regional  de Medicina Veteriná-
r ia do Maranhão, a Med. Vet .  Francisca 
Neide Costa,  falou sobre a importância 
desses profissionais  e a sua inserção no 
mercado:  
  
 "As universidades precisam se aproxi-
mar do produtor rural ,  conhecer suas de-
mandas e preparar nossos alunos,  futu-
ros profissionais,  pra atender essas de-
mandas.  Em relação aos   profissionais 
zootecnistas ,  o  grande desafio dessa pro-
fissão é   produzir  al imentos saudáveis  e 
com rastreabilidade,  respei tando os ecos-
sis temas, adotar modelos de produção 
sustentável!.”  Esclarece.  

Estiveram presentes, o Pro-reitor de Extensão Prof. Paulo Catunda e  a  Profª Maria Inês 
Fernandes, Diretora do Curso de Zootecnia (UEMA) e o Proprietário da Fazenda Monalisa e 
Presidente da CBPS Mauroni Cangussu, que levou o seu modelo de negócio como exemplo 
de implantação do Sistema Silvipastoris. Hoje, a fazenda é um modelo para o mundo todo.  

A Presidente do CRMV - MA 
Francisca Neide Costa.  Foto: 
Ascom UEMA 



 

   

CRMV-MA E MP TRATAM DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO MÉDICO VETERINÁRIO 

        

Em visita ao Ministério Público 
(14/06/18), a Presidente do CRMV-
MA Dra. Francisca Neide Costa e o 
Promotor de Justiça Marcos Amorim 
trataram de assuntos relativos ao 
Exercício Ilegal da Profissão.  

    O MP realizou o I Fórum Estadual de Pro-

moção da Qualidade dos Produtos de Origem 

Animal.  

    Na ocasião, o CRMV-MA, a AGED-MA, a 

SINFA e FAMEM firmaram junto ao Órgão, o 

compromisso de enfrentar o problema da pro-

dução irregular de carnes e buscar soluções 

para a promoção da Qualidade dos Produtos 

de Origem Animal.   

CRMV-MA SOLICITA PARCERIA DO MP PARA COMBATER O                                      

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO 

    Organizado pelo CRMV-MA e UEMA, no      

Auditório do Prédio de Arquitetura, no Centro 

Histórico, foi realizado o Seminário sobre Euta-

násia (15/06/18).  

    Com temas como Bioterismo, Eutanásia e 

Humanismo, o Seminário Técnico sobre Euta-

násia apresentou para acadêmicos e profissio-

nais o cenário atual, com técnicas e medica-

mentos mais utilizados pelo mercado.  

CRMV-MA E UEMA REALIZAM SEMINÁRIO SOBRE EUTANÁSIA 



 

 

A tarde de ontem (08/11) foi de homenagens aos 

antigos gestores na 3ª Câmara Nacional de Presi-

dentes do Sistema Conselhos Federal e Regio-

nais de Medicina veterinária (CNP-CFMV/

CRMVs) da gestão 2017/2020. 

Num misto de descontração e emoção, o CFMV 

inaugurou sua galeria de ex-presidentes com a 

presença de familiares de ex-presidentes e de 

René Dubois, que liderou a autarquia de 1978 a 

1990. A CNP terminou hoje, ao meio-dia, e reu-

niu a diretoria do CFMV com presidentes dos 

CRMVs de 27 estados.  

A última etapa da programação foi uma palestra, 

ministrada por Marly Vidal, diretora administra-

tiva do Grupo Sabin, intitulada “Competências e 

Desafios para o Profissional do Futuro. Clique na 

foto e confira o álbum de fotos no Flickr. 

  Na homenagem aos ex-presidentes, o presi-

dente do CFMV, Francisco Cavalcanti de Al-

meida, não escondeu a alegria pelo compareci-

mento dos homenageados e do professor e pes-

quisador Milton Thiago de Mello – que, aos 

102 anos, segue atuante na profissão e preside 

a Academia Brasileira de Medicina Veteriná-

ria. E agradeceu a confiança e apoio à sua ges-

tão. 

“Orgulho, reconhecimento e valorização: essas 

são as minhas mensagens para todos que fa-

zem parte dessa história. Há muito trabalho 

pela frente e compromissos sérios com o de-

senvolvimento do Brasil e do mundo. Agrade-

ço a confiança em mim depositada, na condu-

ção deste Conselho Federal. Tenham certeza 

que a diretoria do CFMV tem se dedicado bas-

tante para cumprir o planejado, entregar os 

melhores resultados e fortalecer os conselhos 

regionais”, destacou Cavalcanti, em seu dis-

curso. 

Iniciada na quarta-feira (7), a 3ª CNP-CFMV/

CRMVs teve apresentações conduzidas pela 

diretoria do CFMV, além de exposições de 

cada presidente de CRMV. Foi também apro-

vada a ata da 2ª CNP-CFMV/CRMVs, realiza-

da em junho. 

      Assessoria de Comunicação do CFMV. 

HOMENAGENS A EX-PRESIDENTES E PALESTRA ENCERRAM A 3ª CÂMARA NA-
CIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVS. 



 

 

       Visando defender a qualidade do 

Ensino da Medicina Veterinária e da 

Zootecnia, os presidentes do Conselho 

Federal e Regionais de Medicina Veteri-

nária, da Academia de Medicina Veteri-

nária do Rio de Janeiro e da Sociedade 

Brasileira de Higiene e Saúde Pública, 

assinaram nesta quinta-feira (06/06), na 

capital carioca, uma nota em que apre-

sentam extrema preocupação quanto ao 

ensino na modalidade EAD (ensino a 

distância).  

   Por se tratarem de profissões de for-

mação técnica e prática, é obrigatório às 

instituições de ensino superior oferece-

rem seus conteúdos teóricos-práticos, 

com ênfase nas áreas de saúde animal, 

clínica médica e cirúrgica, medicina ve-

terinária preventiva, saúde pública, zoo-

tecnia, produção animal, inspeção e tec-

nologia de produtos de origem animal e 

nutrição animal, exclusivamente sob a 

modalidade presencial, além dos está-

gios curriculares, o que inviabiliza este 

modelo de estudo à distância, uma vez 

que este seja apenas transmissão de in-

formações e não formação profissional. 

 

      Desta forma, o Sistema CFMV/

CRMVs como Órgão de orientação, fis-

calização e regulamentação profissio-

nal, apoia e dá suporte à formação de 

excelência dos profissionais e, como 

instância de defesa dos interesses da so-

ciedade relativos a Medicina Veterinária 

e Zootecnia, manifesta total desacordo 

com a homologação de cursos nesta 

modalidade, sob pena destes profissio-

nais não estarem devidamente prepara-

dos para a prática dessas profissões.  

 

 

 

2ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO CFMV/CRMVS DEFENDE A QUALIDA-

DE DO ENSINO NA MEDICINA VETERINÁRIA E DA ZOOTECNIA NO BRASIL.  
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CONSELHO DO MARANHÃO e ÓRGÃOS  

ESTADUAIS ASSINAM TERMO DE COOPE-

RAÇÃO QUE GARANTE A ATUAÇÃO DO 

MEDICO VETERINÁRIO  COMO RTs DOS 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Em audiência promovida pelo Centro de 

Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 

de Defesa do Consumidor (CAOP – Consumi-

dor) e pela 1ª Promotoria de Justiça de Defe-

sa do Consumidor, ocorrida no dia 12 de ju-

nho de 2018, o CRMV – MA, AGED e SINFA 

discutiram acordo para tratar da atuação pro-

fissional dos Médicos Veterinários. 

    Na ocasião, o Promotor Nacor Paulo Perei-

ra dos Santos, Coordenador do CAOP, falou 

sobre o Projeto Nota Fiscal Integral e enfati-

zou que as ações de combate ao abate clan-

destino de animais serão intensificadas em 

todo o estado.   

    A Dra. Francisca Neide Costa, Presidente 

do CRMV-MA, ressaltou a atuação  dos Médi-

cos Veterinários como Responsáveis Técnicos 

pela Inspeção e controle de qualidade dos 

produtos de origem animal, bem como sobre 

a produção, transporte, acondicionamento, 

conservação e venda ao consumidor de carne 

e seus derivados. 

  Aproveitou ainda, para parabenizar o Minis-

tério Público pela iniciativa de reunir tais ór-

gãos para fortalecer essa luta e tratar da qua-

lidade dos produtos consumidos no Estado 

de forma responsável.  

   Ela ressaltou a importância de desmistificar 

as ações decorrentes de fiscalização, pois es-

tas tratam do interesse da sociedade. 

  Fonte: ASCOM CRMV-MA. 

   

    O Conselho tem a prerrogativa de fiscaliza-

ção dos estabelecimentos de abate, produção 

e comercialização desses alimentos de origem 

animal e tem trabalhado nessas ações, além 

da fiscalização para combater o exercício ile-

gal da profissão. Para isso, está sendo criada 

um Campanha sobre o assunto, em parceria 

com o Ministério Público. 

            A Presidente do CRMV-MA Dra Francisca Neide Costa, o Promotor de Justiça Nacor Paulo 
Pereira dos Santos,  profissionais  da AGED-MA e da SINFA-MA em reunião no MP.    

CRMV-MA E MP TRATAM DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO MÉDICO VETERINÁRIO 
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    A presidente do CRMV-MA Dra. 
Francisca Neide Costa e a presidente da 
Comissão de Defesa e Proteção dos Ani-
mais da OAB-MA, Camila Maia, foram 
recebidas pela delegada Caroliny Santa-
na na DEMA (Delegacia do Meio Ambi-

ente) no dia 20 de junho de 2018 para 
tratar de assuntos da Categoria.  

  O encontro entre o CRMVMA, OAB e 
DEMA, visa um Termo de Cooperação 
Técnica entre os Órgãos que irão padro-
nizar as operações e formular questiona-
mentos entre as necessidades reais dos 
mesmos.  

  A Med. Vet. Francisca Neide Costa es-
clareceu  a importância dos profissio-
nais, médicos veterinários atuarem co-
mo perito  para diagnosticar maus-tratos 
junto as delegacias de defesa e proteção 
animal e demais campos ainda pouco 
ocupados por estes profissionais. 

 

 CRMV-MA,  DEMA E OAB DISCUTEM UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 

ATUAÇÃO CONJUNTA  NA INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE MAUS-TRATOS 

       Na tarde do dia 21 de maio de 

2018, recebemos no CRMV-MA a visi-

ta da Presidente da Comissão de Defe-

sa e Proteção dos Animais da OAB-

MA, Camila Maia, para tratar de ações 

que serão realizadas de forma conjunta 

com este Conselho. Uma das temáticas 

abordadas, foi sobre a questão de maus

-tratos aos animais.   
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CRMV-MA RECEBE A VISITA DO PRESIDENTE DO CFMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esteve em visita ao Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Maranhão (CRMV-MA) 

no dia 31 de junho de 2018, o Presidente do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

(CFMV) Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida. 

Entre as pautas levantadas, assuntos de cu-

nho Nacional, como a importância da participa-

ção do Médico Veterinário e Zootecnistas em 

Órgãos que trabalhem para a Saúde Animal e 

Humana e a nível Estadual, como inspeções de 

alimentos de origem animal, produção, abates e 

medidas de proteção ao exercício da profissão.  

Além da Diretoria, representada pela Presi-

dente Dra. Francisca Neide Costa, o Vice-

Presidente Dr. Lauro Queiroz, o tesoureiro Dr. 

Para receber o presidente, Dr. Francisco Caval-

canti de Almeida, além da presidente do CRMV-

MA, Dra. Francisca Neide, estiveram presentes, 

Dr. Osvaldo Serra (tesoureiro), a secretária ge-

ral, Dra. Maria de Lourdes e os conselheiros, 

Dra. Elba Chaves, Dra. Fabíola Linhares, Dra. 

Márcia Baldez, Dr. Diogo Serra, Dr. Daniel Soa-

res, Dr.Hugo Napoleão e a  Dra. Alana Lislea de 

Sousa, presidente das comissões de ensino de 

veterinária e ética e bem estar animal. 

  Este é o quarto Estado visitado pelo presidente 

do CFMV, desde que assumiu o mandato. Ca-

rismático, o Presidente ouviu e respondeu com 

entusiasmo aos questionamentos dos Conse-

lheiros que o puseram a par das demandas da 

categoria e principalmente, explanaram sobre a 

real situação da Medicina Veterinária exercida 

no nosso Estado. 

    Perguntado sobre como avalia a gestão da 

Presidente do CRMV-MA, Dr. Francisco disse 

estar sensibilizado pela receptividade, pela uni-

ão e profissionalismo da equipe, e orgulhoso pe-

lo trabalho que vem sendo realizado. Segundo 

ele, o posicionamento adotado aqui só vem a 

engrandecer o trabalho da categoria no Estado.  

   “É a primeira vez que me reúno com a equipe, 

o que me deixou extremamente sensibilizado 

pela união, pelo profissionalismo dos colegas 

que compõem este Conselho Regional, parabe-

nizando a liderança da Doutora Francisca a 

frente, em que a gente percebe uma mudança 

total dos procedimentos adotados [...] Eu saio 

daqui muito satisfeito, muito orgulhoso, de ter 

participado nesta manhã desta reunião, com to-

dos os Conselheiros e Diretores do Conselho”. 

Ressaltou o Presidente.  



 

   

DR. FRANCISCO CAVALCANTI, PRESIDENTE DO CFMV, É RECEBIDO PE-

LA DIRETORIA E CONSELHEIROS DO CRMV-MA 
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              REUNIÃO ENTRE CRMV-MA E MP DISCUTEM SOBRE ENSINO A DISTÂNCIA 

                                               DIRETRIZES EDUCACIONAIS.  

   A Presidente do CRMV-MA Med. Vet. Fran-

cisca Neide Costa e a Presidente da Comissão 

de Ensino em Medicina Veterinária CRMV-

MA, profa. Dra. Alana Lislea participaram, no 

dia 05 de Dezembro de 2018,  de uma reunião 

com o Promotor de Justiça Estadual, Dr. Luiz 

Gonzaga Martins e com o Promotor de Educa-

ção do Estado, na qual foram  discutidos assun-

tos relativos a Educação a distância dos cursos 

de Medicina Veterinária em todo país.  O objeti-

vo da reunião foi entregar documento elaborado 

pela Comissão Nacional de Ensino da Medicina 

Veterinária – CNEMV do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária/CFMV solicitando o 

apoio do Ministério Público para coibir essa 

modalidade de ensino, na  Medicina Veterinária. 

De acordo com dados do Ministério de Educa-

ção dos 362 (trezentos e sessenta e dois) cursos 

de Medicina Veterinária no Brasil, 9 (Nove) são 

a distância, o que representa, segundo o Órgão, 

2,48% dos cursos e 29,47% das vagas autoriza-

das, o que para o Conselho Federal, se configura 

como alarmante e preocupante.  

Segundo o documento, o Ensino a Distância 

(EAD) tem sido usado como instrumento de de-

mocratização e inclusão social, contudo, não ga-

rantem o próprio e regular aprendizado e forma-

ção, principalmente quando estes conhecimen-

tos e habilidades devam ser objeto de experiên-

cias práticas como nas profissões da área da saú-

de, que requer interação presencial entre o edu-

cando e o objeto de aprendizagem, seja na for-

ma de atividades laborais,  experimentos, proce-

dimentos clínicos e cirúrgicos, entre outros.  

Desta forma, ainda de acordo com as informa-

ções contidas no documento do CFMV as ino-

vações tecnológicas não se mostram aptas a 

substituir a aprendizagem presencial, sendo es-

tes um atentado contra o Sistema de Ensino Su-

perior no Brasil e a formação e qualificação pro-

fissional.  
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CRMV-MA DISCUTE COM AUTORIDADES A IMPORTÂNCIA                      

DA CONTRATAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO. 

A Presidente do CRMV-MA, Dra. Francisca 

Neide Costa, acompanhada do Presidente do 

CFMV, durante visita deste ao Estado, reuni-

ram-se com o Vice-governador no dia 31 de 

Julho de 2018, para tratar de questões prioritá-

rias em sua Gestão.  

Uma das principais pautas da reunião foi à ne-

cessidade de contratação de Médicos Veteri-

nários pelas prefeituras para atuarem na ins-

peção dos alimentos, na Vigilância Epidemio-

lógica das Secretarias de Saúde dos Municí-

pios, nas Secretarias de Agricultura dos Muni-

cípios e no Núcleo de Apoio a Saúde da Famí-

lia– NASF.  

Uma das propostas, ressaltadas na oportuni-

dade, foi à necessidade de enviar a Assem-

bleia Legislativa do Estado um Projeto de Lei 

que obrigue os Municípios a contratarem Mé-

dicos Veterinários para estes serviços.  
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Médicos Veterinários e Zootecnistas se reúnem em Sessão Solene para homenagear precursores 
destas profissões no Estado do Maranhão. 
  
Na manhã desta Quinta-feira (28.03), a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizou 
Sessão Solene, de autoria do Deputado Estadual César Pires, em homenagem aos Médicos Veteri-
nários e Zootecnistas do Estado por seus feitos em suas áreas de atuação. 
 
A Ação faz parte das comemorações de 50 Anos de criação das Leis Nº5517 e Nº5550, ambas de 
1968, que regulamentaram as profissões no Brasil e ainda, dos 37 anos de fundação do Conselho 
de Medicina Veterinária no Maranhão, desde seu desmembramento do Conselho do Ceará. 
 
Entre as categorias indicadas para a premiação, áreas de atuação como Clínica Cirúrgica, Inspeção 
e Defesa Sanitária, Produção e nutrição animal, Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão e Insti-
tuições parceiras foram algumas delas.   
 
A Presidente do CRMV-MA Dra. Francisca Neide Costa, a frente do Conselho em seu primeiro 
mandato no 15º triênio (2017-2019), sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente desta 
Autarquia, falou a respeito da importância do evento para as categorias e ressaltou a força e o peso 
que o Agronegócio possui para as economias do estado, do país e do mundo. 
 
Estiveram presentes na Solenidade, o Vice-Governador do Estado, Dr. Carlos Brandão, Médico Ve-
terinário e um dos homenageados como Personalidade Política, que relembrou importantes ações a 
serviço da Medicina veterinária do Maranhão e o Vice-presidente do CFMV Dr. Luís Carlos Barboza 
Tavares que falou sobre a grata surpresa que teve com a solenidade, em ver quão engajado e forte 
é o CRMV no Maranhão e que o levará como exemplo de gestão ao conselho federal, parabenizan-
do a diretoria atual. 
 
Desde a criação da Lei Nº5517/68, que regula a Medicina Veterinária e da Lei 5550/68, que regula 
a Zootecnia, ambas profissões vêm passando por processos de grandes transformações ao longo 
dos anos. Isso pode-se notar desde os avanços no desenvolvimento tecnológico até o aumento do 
alcance dessas profissões em diversas áreas do conhecimento. 

50 ANOS DE CRIAÇÃO DO SISTEMA CFMV/CRMVS 
Um passado de memórias, um presente de lutas, por um futuro de vitórias! 
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    Isso faz com que percebamos ainda, um campo 

excelente e promissor no mercado de trabalho pa-

ra estas profissões, que vêm galgando seus ali-

cerces ao longo destes 50 anos de criação, sendo 

uma importante iniciativa, que estão na história 

através de seus feitos, cada vez mais a serviço da 

qualidade e bem-estar na vida e na saúde de hu-

manos e animais. 

 

    Ao Longo dos anos, os marcos incontáveis e 

feitos destes heróis estão na história do Brasil e 

do mundo para provar sua, não só importância, 

mas indispensável permanência e continuação 

para a sociedade. 

 

    No seu processo de desenvolvimento, encontramos a história de homens que buscaram incansa-

mente formas de lutar por estas profissões, pois acreditaram em seus potenciais e fizeram de seu 

amor a base para duas classes florescerem. 

Fonte: Ascom CRMV-MA. 
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ASSESSORIAS DO CRMV-MA PRESTAM EXPEDIENTE INTERNO 

    As Assessorias Jurídicas e de Comunicação do 

CRMV-MA realizam pela primeira vez na história do 

Conselho, expediente administrativo interno.  

    Esta foi uma solicitação da atual Presidente Dra. 

Francisca Neide Costa, devido a grande demanda 

da Instituição e a necessidade  de urgência nas de-

mandas.  

   O advogado Diogo Duailibe,  é o responsável pelo 

departamento jurídico. Ele e a nova estagiária de Di-

reito, Giovanna  Said, classificada no último proces-

so seletivo para o cargo, integram o departamento. 

Responsável pelo acompanhamento de 

ações de execuções fiscais, parecer 

em processos administrativos, sejam 

produtos e serviços para o CRMV-MA 

ou ainda, quando solicitado, pelos con-

selheiros instrutores em requerer atos 

administrativos promovidos pelo profis-

sional. 

Na Assessoria de Comunicação, a Jornalista 

Cecília Borges é a responsável pelas Campa-

nhas, atualização do site e redes sociais, or-

ganização de eventos, além do atendimento a 

Imprensa.  

   O trabalho de comunicação realizado no 

Conselho consiste na divulgação das ações 

institucionais as classes da medicina veteriná-

ria e zootecnia. 

  “As poucos, estamos inserindo uma identida-

de a marca e levando a sociedade o conheci-

mento sobre o trabalho sério que é realizado por esta Instituição”, disse esclarece a 

jornalista.  
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   Seguindo a Resolução Nº03, que dispõe 

sobre o Curso de Responsabilidade Téc-

nica para Médicos Veterinários e Zootec-

nistas como requisito para homologação 

de Anotação de Responsabilidade técni-

ca, o CRMV-MA realizou cinco seminários 

de RT e mais dez cursos de capacitação  

promovendo assim, a divulgação das in-

formações a través de capacitação profis-

sional.  

Os cursos foram realizados nas cidades 

de Presidente Dutra, Imperatriz, Caxias e 

na Capital.  

      Com conteúdos que vão desde Nor-

mas Regulamentadoras de Responsabili-

dade Técnica, Códigos de Ética e Res-

ponsabilidades Administrativas, civis e cri-

minais, o curso é exigido, a partir desta 

Resolução, para profissionais e acadêmi-

cos do último ano de formação.  

   A carga horária mínima dos cursos são 

4 horas, abrangendo conteúdos obrigató-

rios como, Sitema CFMV/CRMVs, Orien-

tação profissional, Manual de RT (Pessoa 

jurídica e pessoa física), Responsabilida-

de Administrativa, Civil e Criminal.  

REALIZAÇÃO DE CURSOS DE RT PROMOVEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 



 

 

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO 

CRMV-MA EM ENTREVISTA LOCAL A TV 

ASSEMBLEIA CONVIDAM PROFISSIO-

NAIS E SOCIEDADE PARA PARTICIPAR 

DO SEMINÁRIO DE DISCUSSÕES TÉC-

NICAS DA MEDICINA VETERINÁRIA, 

REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12 DE 

SETEMBRO DE 2018. 

CRMV – MA ESCLARECE NORMAS E PROCEDIMENTOS                                                                                          

PARA CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dra. Francisca Neide Costa, foi à convidada do 

Bom Dia Mirante (19/07), na TV Globo, para es-

clarecer a população sobre a Lei e Resoluções de 

Normalização dos procedimentos de Contracep-

ção de Cães e Gatos.   

Na ocasião, a Presidente do CRMV-MA foi enfá-

tica quanto ao posicionamento do Conselho e 

destacou à importância das ações serem infor-

madas através de projeto para aprovação dos 

CRMVs, assim como acompanhadas por profis-

sional habilitado para tal. 

O Conselho é a favor das ações de controle de 

natalidade animal, desde que estejam em con-

formidade com a Lei. O Bem estar animal deve 

sempre ser levado em consideração para que o 

procedimento seja satisfatório.  

Assista a entrevista da TV Mirante.  

No JMTV1ª Edição, a Dra Francisca Neide 

Costa, faz esclarecimentos a população so-

bre Leishmaniose. 

 A convite da equipe de jornalismo, a Presi-

dente do CRMV-MA informa sobre mitos e 

verdades da doença e sensibiliza os donos de 

animais para que procurem um médico vete-

rinário para o exame do animal de estima-

ção.  



 

 

Em entrevista ao Bom Dia TV Mirante, 

no Quadro Você quer saber, o Médico 

Veterinário e Membro da Comissão de 

Ética do CRMV-MA Prof. Norman Wall 

esclareceu dúvidas dos telespectadores 

quanto ao trânsito de  animais em espa-

ços públicos e cuidados com os pets.  

NA MÍDIA 

OUTRAS MATÉRIAS No Café com Elda 

Borges, a presi-

dente do CRMV-MA 

festeja o Dia do 

Médico Veteriná-

rio com avanços 

da Classe e visão 

de crescimento 

do mercado e 

convidou os pro-

fissionais para o 

seminário reali-

zado no auditó-

rio da assembleia 

legislativa.  

Em entrevista concedida a TV 

Guará (26/07), a Presidente do 

CRMV-MA Francisca Neide 

Costa falou a respeito do Termo 

de Cooperação Técnica realiza-

do entre o CRMVMA, OAB-

MA e a DEMA (Delegacia do 

Meio Ambiente) que visa a par-

ceria entre os Órgãos, com a 

finalidade de acelerar o anda-

mento dos processos nos casos 

de maus tratos aos animais. 

Para isso, o Conselho Regional 

de Medicina Veterinária do Ma-

ranhão, fará a indicação de pro-

fissionais capacitados para a 

realização de perícias, no intuito 

de fortalecer as ações contra os 

infratores e dando aos laudos o 

parecer técnico que necessitam.  

A formalização dessas ações 

abrirá ainda, um novo campo de 

atuação profissional para a clas-

se em nossa cidade. 

MED. VET. NORDMAN WALL, MEMBRO DA COMISSÃO DE 

ÉTICA DO CRMV-MA. 



 

 


