
A N O II | N º 6 | DEZ 2 0 0 8I N F O R M E

Trabalho intenso Em defesa da categoria Nova diretoria
Os números do balanço de todos os seto-
res do CRMV-SC demonstram que 2008 foi
um ano de muito trabalho. Mudanças admi-
nistrativas e a intensificação de muitas ati-
vidades provocaram um aumento de
demanda além do esperado. Pág. Central

CRMV-SC atuou forte-
mente pela valorização do
exercício profissional, rei-
vindicando contratações e
potencializando oportuni-
dades Pág. 7

Diretoria executiva e con-
selheiros tomam posse
para a próxima gestão.
Conheça quem estará à
frente do Conselho nos
próximos três anos. Pág. 8

Impresso fechado,
pode ser aberto
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CRMV-SC

Um ano de realizações
Ampliação do patrimônio está entre as principais conquistas do Conselho em 2008

Uma sede adequada
às necessidades e à
representatividade
do Conselho Regio-
nal de Medicina Vete-
rinária de Santa Cata-
rina. O ano de 2008
foi marcado pela
importante aquisição
do imóvel que abriga
a sede do CRMV-SC
e de mais um pavi-
mento, ampliando,
assim, a estrutura
oferecida aos profis-
sionais e empresas
registradas na institu-
ição. O patrimônio do
Conselho foi ainda
reforçado com a com-
pra de um imóvel em
Lages para sediar a
Delegacia Regional
Planalto e de veícu-
los para reforçar o
serviço de fiscaliza-
ção no Estado.
Pág. 3
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m ano para entrar na história do
CRMV-SC. O investimento feito em
2008 pela diretoria na ampliação do

patrimônio do Conselho garantiu impor-
tantes - e necessárias – conquistas. A aqui-
sição do imóvel da sede, até então aluga-
do, e de mais um pavimento, permitirá a cri-
ação de uma estrutura adequada à repre-
sentatividade da instituição e à trajetória
construída nestes 40 anos.

Permanecemos, desta forma, na
mesma edificação que abriga as demais
entidades representativas da categoria,
em Florianópolis: Sociedade de Medicina
Veterinária, Sindicato dos Médicos Veteri-
nários, Federação Nacional dos Médicos
Veterinários e a Cooperativa. Agora,
porém, numa estrutura que oferece
melhores condições de trabalho aos nos-
sos funcionários e de atendimentos aos
médicos veterinários e zootecnistas catari-
nenses. No mesmo sentido, o CRMV-SC
investiu na aquisição de uma sede própria
para a instalação da Delegacia da Regional
Planalto, em Lages. A compra de novos veí-
culos, com a participação do Conselho
Federal, igualmente está permitindo um
melhor desempenho das atividades dos fis-

cais pelo Estado.
Um rigoroso levan-

tamento feito pela fisca-
lização este ano possibi-
litou a construção de um
mapa real da inspeção
em Santa Catarina – o
que nos levou a reivindi-
car às autoridades a con-
tratação de mais profis-
sionais para a função e,
inclusive, a denunciar os
casos mais graves ao
Ministério Público. O
CRMV-SC não poderia

manter-se à parte diante de tão preocupan-
te realidade.

E, na mesma linha, não poderíamos
deixar de investir na capacitação e atualiza-
ção dos profissionais. O que fizemos com
a realização de ainda mais cursos e even-
tos, incluindo mais duas edições do Semi-
nário de Responsabilidade Técnica e Ética
Profissional. E nada disso seria possível
sem o empenho e a dedicação da diretoria
e de seus conselheiros, que agora se reno-
vam para mais uma empreitada, além dos
membros das comissões e dos colabora-
dores do CRMV-SC. Parabéns a todos nós.

Boa leitura,
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U
Convênios firmados

Balanço da gestão

Férias Coletivas

Para oferecer ainda mais benefícios aos profissionais e
empresas registradas, o CRMV-SC firmou este ano novos
convênios. O destaque, sem dúvida, foi a parceria estabele-
cida em maio com a Unimed, para a oferta de planos de
saúde por adesão, extensiva a familiares e a funcionários.
Após meses de negociações, o Conselho garantiu condi-
ções especiais, com descontos que chegam a 50% em rela-
ção a planos individuais.

Importante também o convênio acertado com a ADM
Distribuidora, que possibilita a aquisição de livros com des-
contos e condições especiais por meio do portal
www.bestbooks.com.br. Outra conquista foi a parceria fir-
mada com a cooperativa de crédito Unicred, permitindo a
oferta de crédito mais barato e em melhores condições aos
profissionais e empresas registradas no CRMV-SC.

As conquistas alcançadas pelo CRMV-SC nos últimos
três anos estão registradas no Relatório de Gestão, que
está sendo organizado pela diretoria do Conselho, por oca-
sião do encerramento do mandato. A intenção é publicar
um documento com os avanços obtidos em relação a
melhorias, novos registros de profissionais e empresas,
intensificação da fiscalização, defesa da profissão, capaci-
tação técnica e evolução patrimonial. A iniciativa visa tornar
transparentes os investimentos feitos e conferir visibilida-
de às iniciativas. A publicação será enviada para todos os
profissionais registrados e contará com versão digital, dis-
ponível no www.crmvsc.org.br.

O CRMV-SC voltará às atividades em expediente nor-
mal no dia 12 de janeiro de 2009, após o período de féri-
as coletivas iniciado em 22 de dezembro.Moacir Tonet

Médico Veterinário (0837/VP)

Presidente do CRMV/SC



PATRIMÔNIO

De casa nova
CRMV-SC amplia as instalações da sede, na Capital, e

inaugura Delegacia Regional Planalto em imóvel próprio

Patrimônio. Este foi
o principal investimento
feito pelo CRMV-SC em
2008. A diretoria e seus
conselheiros decidiram
adquirir o imóvel onde
funciona a sede do Con-
selho, em Florianópolis,
além de mais um pavi-
mento, tota l i zando
700m , a fim de garantir
infra-estrutura adequa-
da para acomodar todos
os departamentos e, ain-
da, ampliar as depen-
dências. Desta forma, a
instituição permanece
no mesmo prédio onde
estão localizadas as
demais entidades repre-
sentativas da categoria,
como o Sindicato dos
Médicos Veterinários, a
Sociedade Catarinense
de Medicina Veterinária,
a Federação Nacional
dos Médicos Veterinári-
os e a cooperativa.

Uma arquiteta foi
contratada para ade-
quar as instalações às
necessidades. Desta for-
ma, a sede passará a
contar com espaço para
auditório, almoxarifado,
mini-sala de reuniões,
além de salas privativas
para a diretoria e depar-
tamentos. Destaque,
ainda, para a Galeria de
Presidentes – uma área
especifica para a expo-
sição das fotos de todos
os profissionais que já
presidiram o Conselho e
placas com o nome dos
que compuseram a dire-
toria da respectiva ges-
tão.

Outra importante
aquisição, foi o imóvel
para sediar a Delegacia

Regional Planalto, em
Lages: uma sala com
cerca de 60m em área
nobre da cidade, que
servirá de base para o
atendimento dos profis-
sionais da região. O

patrimônio do CRMV-SC
foi ainda ampliado com
a compra de quatro veí-
culos zero quilômetro,
com o apoio do Conse-
lho Federal, que aportou
R$ 60 mil por meio de

um convênio estabele-
cido com este regional.
Os carros serviram
como um reforço ao tra-
balho das equipes das
delegacias e do admi-
nistrativo.
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Um ano de muito trabalho
BALANÇO
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A promoção de mais even-
tos, a intensificação na fiscali-
zação, o aumento do número
de processos, de convênios,
de cobranças judiciais e a
ampliação da sede provoca-
ram um crescimento no volu-
me das atividades internas
este ano no CRMV-SC. Tanto
que o horário de expediente
externo teve de ser reduzido
para que os funcionários
pudessem dar conta da
demanda. “E essa realidade
deverá ser crescente, conside-
rando que a cada ano devere-
mos ampliar e intensificar nos-
sas atividades. Por isso que já
decidimos pela realização de
um concurso público para
reforçar o quadro administrati-
vo em 2009”, adianta o médico
veterinário Moacir Tonet, presi-
dente do CRMV-SC.

Em 2008, 1.861 ARTs foram
homologadas, considerando
os dados obtidos até o dia 30
de outubro. O CRMV-SC deve
contabilizar mais 400 ARTs até
o final do ano. Entre as Pessoas
Físicas, o crescimento verifica-
do no dia 30 de outubro já era
8% maior em comparação
com todo o ano de 2007, totali-
zando 4.134 médicos veteriná-
rios e 153 zootecnistas regis-
trados no CRMV-SC. Em 2008,
83 profissionais migraram para
Santa Catarina, enquanto 67
emigraram para outras regiões
do País.

A novidade deste ano foi o
início das operações do Setor
de Cobrança, em agosto, res-
ponsável pela emissão de Peti-
ções e Cobranças Amigáveis.
Resgatando cobranças desde
o ano 2000, 878 empresas e
160 profissionais foram execu-

tadas este ano. Destaque para
as 550 Cobranças Amigáveis
relativas aos exercícios de
2006 e 2007. Essas atividades
movimentaram também o
setor de Assessoria Jurídica,
que contabiliza 1.420 execu-
ções fiscais em andamento.

Em relação à fiscalização, o
serviço foi intensificado. O rela-
tório parcial das atividades
demonstra que 2.568 estabele-
cimentos foram fiscalizados
entre janeiro e setembro. Já o
volume de autos emitidos tota-
lizou 2.889. Os destaques do
setor, composto por 6 fiscais,
sendo 3 técnicos de nível
médio e 3 de nível superior, foi
a participação nas ações con-
juntas realizadas pelo Ministé-
rio Público Estadual, Cidasc,
Ministério da Agricultura, Vigi-
lância Sanitária e Polícia Militar
em diversos municípios. Outra
ação importante foi o levanta-
mento da situação dos abate-
douros e das empresas de lati-
cínios em relação ao efetivo ser-
viço de inspeção. O resultado
deste trabalho gerou a formali-
zação de denúncias do CRMV-
SC ao Ministério Público Esta-
dual.

A comunicação do CRMV-
SC com os seus públicos foi
reforçada em 2008. O Conse-
lho publicou um Informe
Comercial no jornal Diário Cata-
rinense entre junho e dezem-
bro, cujo espaço permitiu a
divulgação de importantes
assuntos, atividades e eventos
realizados pela instituição.

Desta forma, ampliou a
abrangência da divulgação
de suas ações, uma solicita-
ção feita por muitos profissio-
nais. O destaque, entretanto,
esteve na Internet, com o
aumento no número de news-
letter enviadas aos cerca de
4.000 profissionais e empre-
sas registradas no site. Esta
mídia demonstrou-se a mais

eficiente este ano.
Um dos mais importantes

investimentos realizados pelo
CRMV-SC este ano foi a realiza-
ção de eventos para capacita-
ção e atualização profissional.
Em março ofereceu um curso
inédito sobre Aqüicultura, em
Araquari. Em maio promoveu a
primeira edição do Treinamen-
to em Tecnologia e Inspeção
de Produtos de Origem Animal,
em Canoinhas, com o apoio de
diversas instituições. A segun-
da edição ocorreu em outubro
em Tubarão. Em julho, o CRMV-
SC ofereceu, pela primeira vez,
um curso de Administração e
Finanças, realizado em Joinvil-
le. Em agosto, em parceria
com a Udesc, realizou o Simpó-
sio de Bem-Estar Animal em
Florianópolis, Lages e Chape-
có. E retomando o Seminário
de Responsabilidade Técnica e
Ética Profissional realizado em
2007, duas novas oportunida-
des foram oferecidas aos médi-
cos veterinários e zootecnis-
tas: em Blumenau, em outu-
bro, e em Xanxerê, em novem-
bro. Cerca de 150 pessoas par-
ticiparam dos eventos, pré-
requisitos para renovação e/ou
homologação da ART no Con-
selho.

- Como as ins-
crições para alguns eventos
e r a m a l i m e n t o s n ã o -
perecíveis, o CRMV-SC arreca-
dou quase 700 quilos de ali-
mentos, doados a instituições
assistenciais das regiões onde
as atividades foram realizados.

CRMV-SC em
números

Ação social

Intensificação das atividades faz CRMV-SC decidir pela realização de concurso público em 2009

2008 (jan-out)
Registros de Pessoa Jurídica 610
Registros Produtor Rural 41

Pessoa Jurídica
Cancelamento de Registro de 223

SETOR DE PESSOA JURÍDICA

Exercício de 2008 (jan-out)
Inscrições primárias 291
Inscrições canceladas 22
Inscrições secundárias 44
Insc. Secundárias canceladas 17
Transferências concedidas 67
Transferências recebidas 83
Transferências reativadas 3
Transferências canceladas 9
Aposentadorias 5
Óbitos 4

SETOR DE PESSOA FÍSICA

ZOOTECNISTAS 2008

Registrados 153
Atuantes 111

MÉDICOS VETERINÁRIOS 2008
Registrados 4.134
Atuantes 3.023

Cidades Médicos Veterinários Zootecnistas

Chapecó 100 6
Lages 66 1
Criciúma 20 0
Florianópolis 124 0

CARTEIRAS PROFISSIONAIS ENTREGUES

2008 (ago-out)
Petições Pessoas Jurídicas 878 empresas

executadas(2007 2007)
Petições Pessoa Físicas 160 veterinários e

zootecnistas executados
(2000-2007)

Cobranças Amigáveis 550 (2006-2007)

SETOR DE COBRANÇA

2008 (jan-out)

Processos Éticos 15
Processos de Exercício Ilegal da profissão 16
Processos Licitatórios 11
Contratos 13
Convênios 10
Execuções Fiscais andamentos PF e PJ 1 420
Mandados de Segurança e Ações Ordinárias 86
Processos Distribuídos e Julgados em
Plenária

644

SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA

2008 (jan-out)

Acessos site (média mensal
de visitantes únicos)

11.172

Informe Veterinário Digital
(IVD) enviados (newsletter)

39

Clipping enviado 14
INFORME CRMV-SC
(informativo do Conselho)

3

Informe comercial CRMV-SC
Diário Catarinense (mai-out)

8

SETOR DE FISCALIZAÇÃO

2008 (jan-set)
ARTs Homologadas 1.861
Estabelecimentos fiscalizados 2.568
Autos emitidos 2.889
Autos de multa 265
Denúncias apuradas 253

Local e data Participantes

Curso Aqüicultura Araquari (14 a 16 de março) 31

Treinamento em
Tecnologia e Inspeção de
Produtos de Origem
Animal

Canoinhas (26 a 30 de maio)
Tubarão (6 a 10 de outubro)

52

Curso Administração e
Finanças

Joinville (13 de julho) 50

Simpósio Bem-Estar
Animal (parceria com
Udesc)

Florianópolis (4 de agosto)
Lages (5 e 6 de agosto)
Chapecó (7 de agosto)

745

Seminários de
Responsabilidade Técnica
e Ética Profissional

Blumenau (25 de outubro)
Xanxerê (29 de novembro)

160*

EVENTOS REALIZADOS

* Considerando as inscrições
para o evento de Xanxerê até
o dia 18 de novembro.
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FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2008 a 31/10/2008

ATIVO FINANCEIRO 886.645,01 PASSIVO FINANCEIRO 254.080,80

DISPONIVEL 143.628,12 DIVIDA FLUTUANTE 254.025,47

Bancos Cta. Movimento 33.197,71 Depósito Diversas Origens 410,00

Bancos Cta. Arrecadação 110.430,41 Consignações 6.939,49

Credores das Entidades 235.990,80

DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 708.967,05 Entidades Públicas Credoras 10.685,18

Aplicações Financeiras 708.967,05

RESULTADO PENDENTE 55,33

REALIZAVEL 34.049,84 Despesas de Pessoal a Pagar 55,33

Diversos Responsáveis 18.658,65

Depósitos Judiciais 15.391,19 PASSIVO PERMANENTE 0,00

DIVIDA FUNDADA 0,00

ATIVO PERMANENTE 2.561.771,46 DIVIDA FUNDADA INTERNA 0,00

BENS PATRIMONIAIS 1.516.370,59

Bens Móveis 554.783,55

Bens Imóveis 961.587,04

CREDITOS 1.044.460,86

Divida Ativa 1.044.460,86 SOMA DO PASSIVO REAL 254.080,80

VALORES 940,01 SALDO PATRIMONIAL

Títulos de Empresas Estatais 940,01 PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 3.194.335,67

Total do Ativo 3.448.416,47 Total do Passivo 3.448.416,47

Evolução dos resultados 2005 a 2008

De janeiro a outubro, o CRMV-SC arreca-

dou R$ 2.051.871,52, que representa 59,65%

da Proposta Orçamentária de 2008, que é de

R$ 3,44 milhões. Neste mesmo período, as

despesas totalizaram R$ 1.161.331,94, cor-

respondente a 33,76% da Proposta Orçamen-

tária. Confira mais detalhes nos gráficos e

tabela abaixo.

RECEITAS DESPESAS
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No cumprimento do seu papel

CRMV-SC age na defesa da categoria e conquista novas oportunidades para os profissionais

m 2008, o Conselho Regi-
onal de Medicina Veteri-
nária de Santa Catarina

manteve sua posição de alerta em
relação ao exercício profissional
de Médicos Veterinários e Zootec-
nistas. Reivindicou mais contrata-
ções nos setores que verificou
carência, lutou pela manutenção
dos direitos conquistados e das ati-
vidades exclusivas e alertou a
população para a existência de fal-
sos veterinários. Ao mesmo tem-
po, voltou-se aos profissionais, ori-
entando-os em relação aos direi-
tos e deveres dos Responsáveis
Técnicos e sobre a importância de
sua atuação no desenvolvimento
da economia catarinense e, princi-
palmente, na segurança alimentar
dos consumidores.

Repetindo o trabalho que
vinha sendo desenvolvido nos últi-
mos dois anos, o CRMV-SC reali-
zou novo levantamento em diver-
sos municípios catarinenses para
verificar as condições da Inspeção
Sanitária. Os fiscais constataram
muitas irregularidades em estabe-
lecimentos com Inspeção em
todas as instâncias oficiais, como
a ausência do Médico Veteriná-
rio na rotina de abate, recepção,
beneficiamento e industrializa-
ção de produtos lácteos. E mais
uma vez protocolou denúncia no
Ministério Público informando
tal realidade. As informações
também serão levadas ao Gover-
no do Estado, atendendo ao acor-
do estabelecido em julho com o
Secretário da Agricultura, Anto-
nio Ceron, que determinou a for-
mação de uma comissão para
verificar o número de Médicos
Veterinários necessários para
garantir um eficiente serviço de
inspeção em SC.

Durante a audiência com a
diretoria do CRMV-SC, Ceron
mostrou-se sensibilizado com a
questão, principalmente porque
a possível deficiência do Serviço
de Inspeção pode comprometer
a Defesa Sanitária Animal do
Estado. Na oportunidade, o

Secretário anunciou a intenção de
que haja, pelo menos, um Médico
Veterinário vinculado ao Estado
em cada município catarinense.
Hoje essa cobertura é de cerca de
50%. E ainda em 2008 o Governo já
iniciou o reforço do quadro, com a
contratação de seis profissionais.
O CRMV-SC já solicitou audiência
com o governador Luiz Henrique
da Silveira para apresentação do
dossiê, mas ainda aguarda a defini-
ção da data.

A contratação de Médicos
Veterinários e Zootecnistas tam-
bém foi exigida pelo CRMV-SC à
Fatma – que prometeu a realização
de um concurso público no próxi-
mo ano com a oferta dessas
vagas; requereu a participação de
Médicos Veterinários e Zootecnis-
tas no Projeto Microbacias, do
Governo Estadual. Igualmente soli-
citou a atuação de Médicos Veteri-
nários no Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF), vinculado ao Pro-
grama Saúde da Família do Gover-
no Federal, e participou ativamen-
te do Conselho Nacional de Saúde
Pública do Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV).

E assim que encerraram as
Eleições 2008 e os resultados
foram anunciados, o CRMV-SC já
tratou de sensibilizar prefeitos elei-
tos e reeleitos sobre o Serviço de
Inspeção. O prefeito eleito de
Petrolândia, Erimar José Senem, já
confirmou a contratação de dois
Médicos Veterinários em janeiro
de 2009.

Outra importante ação do
CRMV-SC em 2008 foi o posiciona-
mento contrário às mudanças
sugeridas pelo Governo Federal no
Regulamento de Inspeção Indus-
trial e Sanitária dos Produtos de Ori-
gem Animal (RIISPOA). Incentiva-
do pelo CRMV-SC, e durante even-
to realizado em Florianópolis, os
Conselhos Regionais do Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Rio de Janeiro,
Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Minas Gerais elaboraram
um documento manifestando sua
contrariedade à proposta, que
sugeria a transferência da inspe-
ção sanitária dos produtos de ori-
gem animal aos responsáveis téc-
nicos das empresas, solicitando o
apoio do Conselho Federal neste

sentido.
O CRMV-SC ainda protoco-

lou denúncia no Ministério Públi-
co Federal no dia 31 de julho
denunciando a tentativa de 'pri-
vatização' da inspeção. A pres-
são da sociedade contra a pro-
posta foi tanta, que o Governo
ampliou o prazo da consulta
pública e agora analisa as diver-
sas sugestões de alterações
enviadas.

E para combater à prática ile-
gal da Medicina Veterinária, o
CRMV-SC produziu 1.000 carta-
zes de alerta à população sobre a
atuação de falsos veterinários,
incentivando a formalização de
denúncias. Os cartazes foram
distribuídos em universidades,
agropecuárias, clínicas veteriná-
rias, entre outros estabeleci-
mentos das principais cidades
do Estado.

E
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Diretoria do CRMV-SC toma posse para mais uma gestão
Grupo é reeleito com a renovação de um dirigente executivo

POSSE

ara uma gestão de três
anos – 2008/2011 – a
diretoria do Conselho
Regional de Medicina

Veterinária de Santa Catarina
toma posse no dia 9 de dezem-
bro celebrando a unidade da
categoria. O grupo foi reeleito
apresentando a renovação de
um colega na diretoria executi-
va: a médica veterinária Dila-
mar Rudolf Sartor, que assume
a Secretaria-Geral.

“O resultado das eleições
representou, para nós, a apro-
vação do nosso trabalho à fren-
te do CRMV-SC nestes últimos
anos. Recebemos 88,3% dos
votos válidos, uma conquista
pelo nosso empenho e dedica-
ção e um estímulo a novos pro-
jetos”, afirma o médico veteri-
nário Moacir Tonet, presidente
do Conselho. Entre os principa-
is projetos para a gestão estão
a intensificação da fiscalização
e das oportunidades para capa-
citação profissional. “Daremos
continuidade ao processo de
ampliação das instalações do
CRMV-SC, incluindo uma biblio-
teca técnica. A atual diretoria
deixou o caminho aberto para a
próxima gestão, o que torna a
nossa responsabilidade ainda
maior”, avalia Dilamar Rudolf
Sartor.

Apesar de a executiva per-
manecer praticamente a mes-
ma, a nova gestão contará com
uma expressiva renovação
entre os conselheiros. Metade
dos Efetivos e todos os Suplen-
tes foram renovados. “Essa
mudança é muito importante
para garantir uma renovação
nas idéias e a ampliação da
nossa visão sobre o que ainda
pode e deve ser feito”, conside-
ra Tonet.

Diretoria Executiva:

Presidente:

Vice-Presidente:

Secretário-Geral:

Tesoureiro:

Méd. Vet. Moacir Tonet

Médico Veterinário da Cidasc, no cargo de Gerente
Regional de Rio do Sul, assumiu a presidência do
CRMV-SC na gestão 2005/2008.

Méd. Vet. Albert Lang

Médico Veterinário da clínica veterinária Cia. dos
Bichos, em Joinville, participa do CRMV-SC desde
2005, no cargo de Vice-presidente. É membro da
Anclivepa.

Médica Veterinária da Cidasc,
atua na Defesa Sanitária Animal desde 1985, inici-
ando em Rio do Sul e passando a atuar em Itajaí
nos últimos três anos. Passou a participar ativa-
mente do CRMV-SC em 2002, quando assumiu o
cargo de Conselheira Efetiva

Méd. Vet. Pedro Jeremias Borba

Aposentado pelo Ministério da Agricultura em 2007,
esteve nos últimos anos lotado na inspeção federal
na empresa Macedo Koerich, em São José. Do
CRMV-SC participa desde 1990, quando assumiu
como Diretor Tesoureiro. Voltou a atuar na diretoria
na Gestão 1999/2002, como Vice-Presidente. Em
2005 retorna à diretoria executiva como Diretor Tesoureiro.

Zootecnista Amir Dalbosco
Méd. Vet. Jorge Alberto Girrulat da Costa
Méd. Vet. Lauren das Virgens Ventura Parisotto
Méd. Vet. Henry Antonio Carlesso
Méd. Vet. José Alves da Silva
Méd. Vet. Marcelo Henrique Puls da Silveira

Méd. Vet. Liliann Kelly Granemann
Méd. Vet. Patrícia dos Santos Coutinho
Méd. Vet. José Bozzato Sobrinho
Méd. Vet. Carla Zoche
Méd. Vet. Edson Henrique Veran

Conselheiros Efetivos:

Conselheiros Suplentes:

Conheça a nova Diretoria:
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