
RELATÓRIO DE GESTÃO

7-

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO DE GESTÃO

7-
VERSÃO EXCLUSIVA DIGITAL



SUMÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO  2017/2020 3

Mensagem do Presidente ............................................04

I. Administrativo
Posse da 17ª Diretoria ......................................................06

Fiscalização  ...........................................................................07

Inscrição de Profissionais .............................................09

Registro de Empresas .......................................................11

Processos Administrativos ............................................13

Processos Éticos  ..................................................................14

Comissões Técnicas ...........................................................15

II. Eventos
Seminários de RT ................................................................17

Eventos validados como Seminário de RT .......19

Educação Continuada ...................................................20

III. Representatividade
Seminário de Fiscalização/Saúde Única ............22

Simpósio LVC/Inspeção ..................................................23

Alesc/Comissão de Saúde Equina...........................24

PEC 108/19 ................................................................................25

Senado Federal/Amazônia Legal ............................26

Ascop ..........................................................................................27

ABRH ..........................................................................................28

IV. Ações
Eleições on-line ..................................................................30

Dia do Médico-Veterinário ..........................................31

Dia do Zootecnista ...........................................................34

Aproximação com Universidades...........................36

Ações educativas em comunidades.....................38

Conscientização no litoral ...........................................39

Legado para as próximas gerações........................41

Gestão Interna.......................................................................44

Desafios em tempos de pandemia........................45

V. Homenagens
50 anos da regulamentação das profissões.....47

50 anos do CRMV-SC .......................................................48

Reconhecimentos ..............................................................49

V. Comunicação
Comunicação Institucional .........................................51

Rádios do interior................................................................52

Mídia Espontânea ..............................................................53

VI. Gestão /
Diretoria Executiva ............................................................55

Comissões Técnicas ..........................................................56

Delegados Regionais.........................................................59



Ter a confiança dos colegas para presidir o CRMV-SC foi meu maior desafio profissional. Tive

o privilégio de dirigir um Conselho que já possuía uma excelente estrutura de atendimento,

funcionários qualificados e comprometidos com a missão da autarquia. Diante dessa

realidade, esta gestão se preocupou em aproximar o CRMV-SC dos profissionais inscritos, das

empresas registradas, de outros órgãos de classe, das faculdades de medicina veterinária e

zootecnia e, consequentemente, de seus professores e estudantes, de instituições públicas

de todos os poderes e esferas de governo e da sociedade civil como um todo.

Usamos para isso todas as ferramentas que tínhamos disponíveis. Reestruturamos o setor de

fiscalização, ampliamos nossa participação nas redes sociais, buscamos o rádio para alcançar

onde não chegávamos pela internet, criamos um canal de WhatsApp, estivemos presentes

nos principais fóruns de discussão dos assuntos ligados à medicina veterinária e à zootecnia,

como frentes parlamentares, conselhos municipais e estaduais, realizamos os seminários de

responsabilidade técnica em todas as regiões do Estado e apoiamos eventos de âmbito

regional, nacional e internacional ligados às profissões que fiscalizamos. 

 

Internamente, trabalhamos na gestão de pessoas, buscando otimizar os recursos às

necessidades e ao planejamento estratégico da instituição. Analisamos os compromissos

financeiros visando reduzir gastos onde era possível e implantamos nova metodologia de

compras, gerando economia, o que foi fundamental no enfrentamento dos impactos

causados pela grave crise  econômica que o país enfrentou nos últimos anos. Inclusive na

produção deste relatório de gestão, produzido pela primeira vez somente na versão digital.
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Sempre tivemos em mente manter a saúde e

sustentabilidade financeira e patrimonial da autarquia.

Buscamos na tecnologia maneiras de aproximar os

serviços prestados aos usuários. Implantamos, sob

coordenação do Conselho Federal de Medicina

Veterinária, o sistema de ART on-line, que garante ao

profissional, empresas e demais tomadores dos serviços

regularizar a situação da responsabilidade técnica sem

ter que comparecer a uma de nossas unidades de

atendimento. Em outra frente realizamos as primeiras

eleições on-line do CRMV-SC, descomplicando o

processo eleitoral, um antigo anseio das classes

profissionais.  Agradeço a parceria dos Diretores,

Conselheiros, Comissões Técnicas, Colaboradores,

Assessores e todos aqueles que de alguma forma

contribuíram para o crescimento e fortalecimento do

nosso conselho profissional.

MARCOS VINÍCI7S DE OLIVEIRA NEVES
PRESIDENTE 



I. ADMINISTRAÇÃO 
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Desde o dia 9 de dezembro de 2017, quando nova Diretoria e Conselheiros assumiram o

CRMV-SC para os próximos três anos, muito trabalho foi feito em prol dos profissionais e da

sociedade. Este balanço de gestão apresenta os principais fatos desta administração, ações

de fiscalização, parcerias, relatórios, além de informações atualizadas sobre o mercado da

Medicina Veterinária e da Zootecnia em Santa Catarina. 

RECEITA ARRECADADA

 ANO     AN7IDADE PJ     AN7IDADE PF     O70ROS **     0O0AL

2018          1.935.372,09         1.776.661,31         1.127.597,82    4.839.631,22          

 2019          2.073.380,52      1.805.409,20      1.121.424,90     5.000.214,62                  

 2020(*)      1.860.853,07       1.758.164,92         450.761,56    4.069.779,55                   

 (**) Taxas, serviços, juros, multas, infrações

TOMA POSSE A 17ª DIRETORIA DO CRMV-SC

Nova Diretoria assumiu o Conselho em dezembro de 2017

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

 ANO            BENS IMÓVEIS         BENS MÓVEIS             0O0AL

2018                  700.105,68               2.934.500,00             3.634.605,68

2020                   641.569,19               2.450.689,00             3.092.258,19                      

2019                 679.667,09               2.610.500,00             3.290.167,09                      

 (*)  Números  até julho/2020



“Tivemos uma gestão focada na qualidade do serviço de fiscalização, trazendo melhorias em

equipamentos e gestão de pessoas, o que acarretou num aprimoramento contínuo e

trabalho de excelência junto aos profissionais, empresas e à sociedade”, afirma o Médico-

Veterinário Fábio Marcon, supervisor do setor de Fiscalização do CRMV-SC.  Neste triênio, a

equipe composta por seis fiscais, realizou mais de 5,6 mil fiscalizações, recebeu 511

denúncias, percorreu 150 mil quilômetros nas estradas e cobriu praticamente todo território

catarinense, atuando em 279 cidades (94% dos municípios).

Em 2019, o CRMV-SC consolidou um convênio importante com o Conselho Federal de

Medicina Veterinária (CFMV) que permitiu a aquisição de uma Duster. O novo  veículo, entre

outros seis, integram a frota do Conselho. No mesmo período, o CRMV-SC adquiriu

notebooks e aparelhos de celular para a equipe.  No segundo trimestre de 2020, com as

restrições impostas pela pandemia, o setor de fiscalização migrou temporariamente para

um trabalho em home office. Neste período, mais de 10 mil empresas tiveram seus

cadastros revisados pelo telefone. Essa estratégia  foi importante para traçar prioridades e

diretrizes no retorno da equipe ao trabalho de campo.

FISCALIZAÇÃO 
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FISCALIZAÇÕES

5.654

KM PERCORRIDOS

160.000

CIDADES FISCALIZADAS

279

DENÚNCIAS

511



Em dezembro de 2019, uma denúncia feita

pelo CRMV-SC na Polícia Civil, em Ascurra,

juntou-se com outras denúncia anônimas,

ganhou força e resultou no flagrante de um

homem que se passava por Veterinário.

Embora, os Conselhos Profissionais não

atuem diretamente em casos como este, o

CRMV-SC está à disposição da sociedade

para encaminhar denúncias.

NÚMEROS DO TRIÊNIO
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  ANO      

  2018                    946                      1.447                  881                    142

0ERMOS DE 
FISCALIZAÇÃO   

0ERMOS DE 
CONS0A0AÇÃO

A70OS DE
INFRAÇÃO

A70OS DE 
 M7L0A

  2019                    646                      1.038                 609                   147

 2020 (*)                190                       266                   128                    55

       (*) Até 17/03 

0O0AL              .                      .                 .                 

O setor de fiscalização emitiu mais de 6,5 mil documentos em sua rotina de trabalho. Entre

as irregularidades encontradas, a principal foi relacionada aos estabelecimentos sem um

Responsável Técnico, o que fere o artigo 28 da Lei 5.517/68. A segunda infração mais

cometida ocorreu nos consultórios, clínicas e hospitais para animais de pequeno porte.

Neste caso, observou-se o descumprimento à legislação vigente, em especial à Resolução

CFMV nº1275/19, que trata de instalações e equipamentos necessários para o funcionamento.

DENÚNCIAACOMPANHAMENTO

O Presidente do CRMV-SC, M.V. Marcos V. O.

Neves, acompanha o trabalho de

fiscalização em uma clínica de

Florianópolis.  “O cumprimento de regras é

é fundamental para todos os envolvidos no

processo, beneficia não somente os clientes

dos estabelecimentos, mas garante

condições de trabalho aos profissionais",

ressalta Neves.



Entre os anos de 2018 até março de 2020, aproximadamente 1.400 cédulas profissionais

foram entregues no Estado. Alguns indicadores irão marcar historicamente esta gestão,

entre eles a mudança no perfil de uma profissão predominantemente masculina, que

passou a ser liderada pelas mulheres em Santa Catarina. Atualmente, elas somam 3.710

profissionais em atuação e os homens são  3.528.  

Em 2020, com o respaldo do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o CRMV-SC

implantou a homologação da ART 100% on-line,  uma ferramenta que facilitou o controle e

agilizou as demandas de requisições de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).  No

período deste relatório, foram homologados quase 15 mil ARTs, sendo 5.762 em 2018, 5.908

em 2019 e 3.291 em 2020 até o mês de julho.

INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E HOMOLOGAÇÕES DE ART
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PERFIL DOS PROFISSIONAIS ATUANTES
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MÉDICOS-VE0ERINÁRIOS

ANO         NOVAS INSCRIÇÕES         TOTAL(*)

2018              702                     8.834 

2020(**)         444                    10.033

2019               681                      9.515

ZOO0ECNIS0AS

  ANO       NOVAS INSCRIÇÕES      TOTAL(*)

2018               20                     348

2019               24                     372

2020(**)           6                      379

(*)  ativos e inativos

(**) números até julho 

O maior número de profissionais está na Grande Florianópolis  com % do
total de Médicos-Veterinários e Zootecnistas atuantes, seguido pelas regiões

Oeste %, Planalto  %, Meio-Oeste %, Norte %, Sul % e Vale do Itajaí %.

Desde março de 2020, as homologações de ART´s passaram a ser feitas

somente on-line, facilitando e agilizando a documentação para os profissionais.

Nesta gestão foram homologados quase   mil ARTs, sendo .  em 2018,

.  em 2019 e .  em 2020 até o mês de julho.

O número de mulheres atuantes na Medicina Veterinária superou o dos

homens, elas somam 3.710 da força do mercado de trabalho e eles . . Na

Zootecnia, são  homens e  mulheres atuantes.

SEXO

FAIXA ETÁRIA

LOCALIZAÇÃO

ART´S

20 a 29 anos - 1505 mulheres e 710 homens - 2.215

30 a 39 anos - 1537 mulheres e 1390 homens - 2.927

40 a 49 anos - 550 mulheres e 689 homens - 1.239

50 a 59 anos - 173 mulheres e 422 homens - 595

60 a 69 anos - 65 mulheres e 353 homens - 418

70 a 79 anos - 5 mulheres e 119 homens - 124

80 anos ou mais - 10 homens 



Desde que a primeira empresa inscreveu-se no Conselho, em 1975, foram registradas outras

16 mil. Destas 7,4 mil empresas atualmente estão em atuação.  O setor do comércio, que

reúne banho e tosa, pet shops, drogarias, supermercados, entre outros foi o que apresentou

o maior crescimento no período. Em seguida vem o setor de práticas, onde se enquadram

os consultórios, clínicas, laboratórios e ambulatórios. A agroindústria ocupa o terceiro lugar

entre as empresas com mais registros no período deste relatório. Destaque para ingresso de

negócios nas áreas de consultoria, cooperativas e recreações como hotéis e creches, por

exemplo.
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REGISTRO DE EMPRESAS

COMÉRCIO

Banho e tosa, pet shops,

supermercados, etc

PRÁTICAS

Clínicas, consultórios,

hospitais, laboratórios, etc

AGROINDÚSTRIA

Frigoríficos, entrepostos,

laticínios, etc

AGROPECUÁRIA

Apicultura, avicultura,

suinocutura, etc

RECREAÇÃO

Hotel, creche,

alojamento, etc

OUTROS

Cooperativas, consultorias,

prestação de serviços,etc

55%

Percentual de empresas por ramo de atividade registradas no triênio:

24%

10%

4% 2 %

5%



  ANO         NOVAS INSCRIÇÕES         TOTAL(*)
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2020(**)         202                    16.382

INSCRIÇÃO DE EMPRESAS

2018              531                      15.730

2019              450                     16.180

(*)  empresas ativas e inativas

(**) números até julho 

2020(**)                3.295                  

  ANO                         INSCRIÇÕES

2018                     5.762                    

2019                      5.619

RAIO-X

O mercado pet permanece entre os mais crescentes. Até julho de 2020 o

CRMV-SC contabilizava 2.551 estabelecimentos: 387 clínicas, 272 consultórios,

28 hospitais, 805 estabelecimentos de banho e tosa e 1059 pet shops.

LOCALIZAÇÃO

Entre as empresas atuantes registradas em Santa Catarina a maior parte está

concentrada na Grande Florianópolis (25%), seguido pela Região Oeste (18%),

Norte (16%), Sul (14%), Vale do Itajaí (10%), Planalto (10%)  e Meio-Oeste (9%).

MERCADO PET

CENÁRIO

Entre 2018 e o primeiro semestre de 2020 o CRMV-SC registrou a abertura de

1.386 empresas do ramo veterinário, efetivou 932 pedidos de cancelamento e

763 de suspensão de atividade.

EMPRESAS COM AR0S HOMOLOGADAS



Nas Sessões Plenárias realizadas mensalmente com a presença da Diretoria

Executiva e Conselheiros são analisados todos os Processos Administrativos que

envolvem uma série de questões ligadas aos profissionais e empresas com atividades

ligadas à Medicina Veterinária ou Zootecnia. No triênio em questão, 6.242 mil

documentos passaram pelas plenárias, o que corresponde uma média mensal de

520 processos:

Processos de Pessoa Física PPF  - inscrições, cancelamentos, reativações, isenções,

transferências e suspensões de Médicos-Veterinários e Zootecnistas.

Processos de Pessoa Jurídica PPJ  - registros, cancelamentos, reativações e

suspensões de empresas.

Processos de Defesa PD  - solicitações tanto de profissionais, quanto empresas de

reembolsos, revisões de autos de infração e de multa, entre outras demandas.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
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PPF = 1.002

PPJ = 1.582

PD = 247

PPF = 988

PPJ = 1.047

PD = 146

PPF = 690

PPJ = 477

PD = 63

0O0AL DO 

.
0RIÊNIO

*  números até julho

*



Os CRMVs atuam em prol da sociedade, fiscalizando o exercício da profissão e agindo

como Tribunal de Honra. O julgamento de  processos éticos é outra missão da

Diretoria e dos Conselheiros. A maior parte dos casos envolve o setor pet e mais de

90% deles ocorrem por imperícia, imprudência ou negligência. Os profissionais do

CRMV-SC, responsáveis por estes processos possuem larga experiência, atuam em

sigilo e com base no Código de Ética da Medicina Veterinária e da Zootecnia. 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

09
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    PARECER    

ANO *

120 187 76

AÇÃO ORDINÁRIA 104 108 47

MANDADO DE SEGURANÇA

13 10 10

EXECUÇÃO FISCAL 803 963 201

PROCESSO LICITATÓRIO

ANO *

4 7 5

PROCESSO INEXIGIBILIDADE

1 2 1

PROCESSO DE DISPENSA

48 80 35

CONTRATO

7 18 5

TERMOS ADITIVOS

CONVÊNIOS

*  números até julho

16 8 4

7 8 7

PROCURADORIA

PROCESSOS ÉTICOS

N8MERO DE PROCESSO É0ICOS INS0A7RADOS, CONSIDERANDO A0É MARÇO DE :

*  números até julho

0O0AL DO 
0RIÊNIO
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Neste triênio foram criadas duas novas Comissão Técnica (CTs) dentro do CRMV-SC, a

Comissão de Medicina Veterinária Legal e a Comissão de Saúde Única, que originou-se da

fusão entre a Comissão de Sanidade Animal com a Comissão de Saúde Pública.

Além destas, as outras Comissões Técnicas são: Animais Silvestres, Ensino em Medicina

Veterinária, Ensino em Zootecnia, Ética, Bioética e Bem-estar animal, Fiscalização e

Responsabilidade Técnica, Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal,

Pequenos Animais, Publicidade, Marketing e Propaganda, Saúde Única. As CT´s têm a

finalidade de promover discussões e o aprofundamento de temas específicos, assessorando

tecnicamente o CRMV-SC. Também podem emitir pareceres, sugerir ações respaldados em

estudos técnicos.

Como  fizeram os integrantes da Comissão de Ensino em Medicina Veterinária foto . Em

2019, eles reuniram-se e emitiram um parecer, subsidiando o CRMV-SC na tomada de

decisão sobre aprovação de cursos  de Auxiliar Veterinário. Novas diretrizes sobre o tema

foram publicadas na resolução CFMV Nº 1.281/2019. Os membros da Comissão de

Fiscalização e Responsabilidade Técnica também uniu seus conhecimentos para revisar a

minuta do manual de RT  e enviar as sugestões ao CFMV, no período em que estava aberta a

consulta pública. 

Outra atribuição das Comissões são as organizações de seminários, congressos, debates com

a finalidade de contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais. Em

dezembro de 2019, a Comissão Estadual de Ensino em Zootecnia do CRMV-SC promoveu

em Xanxerê o I Seminário de Coordenadores dos Cursos de Zootecnia de Santa Catarina. 

COMISSÕES TÉCNICAS



II. EVENTOS



Os Seminários de Responsabilidade Técnica e Ética Profissional foram realizados em

23 cidades catarinenses,   reunindo um público aproximado de 4,5 mil participantes

(entre os seminários promovidos pelo Conselho e os eventos validados pelo CRMV-SC).

Um novidade foi a unificação dos Módulos Básico e Avançado e o formato dos

eventos, conduzido de forma conjunta pelo Assessor Técnico do CRMV-SC, M.V. Paulo

Zuni e pelo Advogado Nefhar Borck.  "Há muitas dúvidas sobre responsabilidade civil,

legislação, responsabilidade técnica, e neste contexto buscamos esclarecer

questionamentos, levar as informações importantes e atuais, além de orientar os

participantes sobre o papel do RT", afirma Zunino.  O CRMV-SC procura realizar seus

seminários nas universidades de Medicina Veterinária e Zootecnia e assim ficar mais

próximo também dos alunos. A participação nestes eventos de educação continuada

é obrigatória a cada dois anos aos profissionais que exercem RT, é também aberto aos

graduandos das últimas fases.

SEMINÁRIOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

12 TONELADAS

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017/2020
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4 ,5 MIL

23 

CIDADES

PARTICIPANTES

ALIMENTOS 

ARRECADADOS



A  doação de três quilos de alimentos não perecíveis validados como inscrição nos

Seminários de Responsabilidade Técnica é uma prática que sempre existiu no CRMV-SC. Em

todas as cidades onde o evento acontece são recolhidos alimentos e doados para

instituições filantrópicas da região. Neste triênio, os Médicos-Veterinários, Zootecnistas e

estudantes que participaram dos Seminários ajudaram 23 instituições de caridade de Santa

Catarina numa arrecadação de quase 12 toneladas de alimentos.

COMPROMISSO SOCIAL

ARAQUARI                                     BALNEÁRIO CAMBORIÚ                         BLUMENAU                

 CAÇADOR                                       CAMPOS NOVOS                                    CANOINHAS              

CHAPECÓ                                     CONCÓRDIA                                           CRICIÚMA                  

CURITIBANOS                               FLORIANÓPOLIS                                    ITAPIRANGA            

JOAÇABA                                       JOINVILLE                                                 LAGES                      

ORLEANS                                      PALHOÇA                                                  RIO DO SUL                

SÃO BENTO DO SUL                      SÃO LOURENÇO DO OESTE                    S.M.O                           

TUBARÃO                                     XANXERÊ                                                TOTAL:                     

Participantes por cidade:

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017/2020
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O CRMV-SC oportuniza aos Médicos-Veterinários e Zootecnistas a homologação da Anotação

de Responsabilidade Técnica por meio de cursos oferecidos por outras instituições, desde

que sejam cumpridos alguns critérios. Esta parceria, que já ocorria com ANCLIVEPA/SC, foi

ampliada nesta gestão. Aproximadamente 500 profissionais que atuam como RT em Santa

Catarina tiveram sua ART homologada participando de eventos neste formato. Para um

congresso, seminário ou simpósio, por exemplo, ser validado, é preciso que o tema do evento

seja obrigatoriamente ligado à medicina veterinária ou zootecnia. A programação deve

contemplar assuntos relacionados à ética profissional no exercício da responsabilidade

técnica e a participação mínima deve ser de pelo menos 75% do total do curso, entre outras

regras. As propostas enviadas ao Conselho, com pelo menos 30 dias de antecedência, são

avaliadas pela Diretoria Executiva. 

- SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE NEFROLOGIA E UROLOGIA - FLORIANÓPOLIS -  REALIZAÇÃO: ANCLIVEPA/SC

 

- COMO O PATOLOGISTA PODE AUXILIAR  O VETERINÁRIO NO DIAGNÓSTICO DAS ENFERMIDADES EM RUMINANTES  (RIO DO

SUL) REALIZAÇÃO:  NÚCLEO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

 

- INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE PARA ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM

ANIMAL ( ITAJAÍ) REALIZAÇÃO: LEX EXPERTS 

 

- I CICLO DE PALESTRAS VETERINÁRIAS (JOINVILLE) REALIZAÇÃO: VET EVENTHUS

 

- LONGEVIDADE ATRAVÉS DA ELETROQUIMIOTERAPIA E CRIOCIRURGIA (JOINVILLE)  - REALIZAÇÃO: VET ONCO

 

- MARKETING DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS PARA RESULTADO (GASPAR)  REALIZAÇÃO:  NÚCLEO REGIONAL DE GASPAR E REGIÃO 

- VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO LEITE (LAGES) - REALIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

QUALIDADE DE LEITE

- 4º CONGRESSO REGIONAL DE MEDICINA  VETERINÁRIA  (XANXERÊ) REALIZAÇÃO: UNOESC

- 9º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE BOVINOCULTURA DE LEITE (CHAPECÓ) REALIZAÇÃO: NUCLEOVET

- II SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FELINOS ( BALNEÁRIO CAMBORIÚ) REALIZAÇÃO: ANCLIVEPA/SC

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017/2020
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EVENTOS VALIDADOS COMO SEMINÁRIOS DE RT

Eventos 2017-2020
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Incentivar a educação continuada é uma bandeira do CRMV-SC. Além dos Seminários de

Responsabilidade Técnica e Ética Profissional, o CRMV-SC é apoiador de eventos técnicos e

renomados na área de Medicina Veterinária e Zootecnia. Entre eles, os simpósios promovidos

pelo Núcleo Oeste de Médicos-Veterinários e Zootecnistas de Santa Catarina (Nucleovet). Os

eventos se tornaram uma referência nacional na avicultura, suinocultura e bovinocultura de

leite e reúnem anualmente, em Chapecó, milhares de profissionais do Brasil e do mundo. 

 

Em 2019, mais de mil pessoas participaram do lançamento do selo alusivo aos 50 anos do

CRMV-SC durante a 12ª edição do Simpósio Brasil Sul de Suinocultura. O Conselho também

apoia os simpósios promovidos pela ANCLIVEPA/SC, em diferentes regiões do Estado,

direcionados às áreas clínica e cirúrgica de pequenos animais. “A participação do CRMV-SC

nestes eventos aproxima o Conselho dos profissionais e nos mantém atualizados sobre o

mercado, as inovações e o que está acontecendo no cenário pet e no mundo do

agronegócio, segmentos que mais empregam os Médicos-Veterinários e Zootecnistas”, diz o

Vice-Presidente do CRMV-SC, Médico-Veterinário Roberto Luiz Curzel.

EDUCAÇÃO CONTINUADA 



III. REPRESENTATIVIDADE
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O Presidente do CRMV-SC, M.V. Marcos V. O. Neves e o Assessor Técnico   M.V. Paulo Zunino

participaram do VIII Seminário de Fiscalização  Profissional,   em Porto Alegre. O evento,

promovido pelo Fórum dos Conselhos Regionais das Profissões Regulamentadas do Rio

Grande do Sul, em novembro de 2018, levantou o tema: “O Futuro das Profissões”.   As

discussões giraram  em torno dos desafios e das estratégias na fiscalização, um assunto

prioritário entre os conselhos profissionais.

VIII SEMINÁRIO 

DE FISCALIZAÇÃO

PROFISSIONAL

No II Simpósio Paranaense de Saúde Única, evento gratuito que reuniu profissionais

internacionalmente reconhecidos na área de combate à resistência aos antimicrobianos

teve a participação do Presidente do CRMV-SC, M.V. Marcos Neves, do Conselheiro M.V. Luiz

Afonso Erthal e dos Assessores Técnicos, M.V. Paulo Zunino e Fernando Zacchi. Promovido

em novembro de 2018, pelo CRMV-PR E PUCPR, o simpósio recebeu representantes da OIE,

MAPA, USP e UFPR.

II SIMPÓSIO

PARANAENSE 

DE SAÚDE ÚNICA
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A vacinação contra leishmaniose visceral canina no Brasil, diagnóstico e avaliação da

infectividade foram alguns dos temas do XIX Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral

Canina, realizado em Belo Horizonte (MG). Também realizado em novembro de 2018, o evento

reuniu CRMVs de quase todo o país,  entre eles o de Santa Catarina.

XIX SIMPÓSIO

INTERNACIONAL 

DE LVC

Em dezembro de 2018, o CRMV-SC recebeu representantes da Câmara Técnica de Medicina

Veterinária do CFMV e também dos CRMVs do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Paraná.

Durante dois dias de reunião, o grupo avaliou o formato de inspeção de produtos de origem

animal realizado em Santa Catarina pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola

de Santa Catarina (Cidasc) e foi a campo visitar alguns estabelecimentos com Serviço de

Inspeção Estadual (SIE).

CRMV-SC

APRESENTA

MODELO DE

INSPEÇÃO
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Representantes do Conselho visitaram a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

(Alesc)  para se colocar à disposição sobre possíveis consultas relacionadas com a Medicina

Veterinária e Zootecnia. Na reunião, realizada em fevereiro de 2019, o  Deputado Estadual

Jerry Edson Comper recebeu o Presidente do CRMV-SC, M.V. Marcos V. O.  Neves, Assessor

Técnico, M.V.  Fernando Zacchi e o M.V. Adilson Luis Schmitt.

APROXIMAÇÃO

COM O

LEGISLATIVO

CATARINENSE 

Com o objetivo de discutir os assuntos relacionados à anemia infecciosa equina e minimizar

os riscos da doença por meio de ações preventivas e educativas, o CRMV-SC participou em

fevereiro de 2019 da reunião  do Programa Nacional de Sanidade de Equinos (PNSE). No

encontro foi constituída a Comissão Estadual de Prevenção e Controle da Anemia Infecciosa

Equina (CECAIE). A Comissão, coordenada pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca

de Santa Catarina, reúne ainda a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o  Ministério

da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de

Santa Catarina (Cidasc).

PARTICIPAÇÃO

NA COMISSÃO 

DE SC SOBRE 

SAÚDE EQUINA
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Conselhos profissionais e integrantes do

Fórum Parlamentar Catarinense

reuniram-se em outubro de 2019, na

sede da OAB-SC,  também para debater

a   PEC.  Na foto, Presidentes de três

Conselhos Profissionais de Santa

Catarina:  Helga Bresciani (Coren/SC),

Marcos V. O. Neves (CRMV-SC) e Ari

Geraldo Neumann (CREA/SC) 

Em julho de 2019 o Ministério da Economia apresentou a  Proposta de Emenda

Constitucional 108/19, medida criada com o objetivo de delimitar a fiscalização e aplicação

de penalidades aos que exercem a profissão de forma irregular ou mesmo ilegal. Em Santa

Catarina houve mobilização sobre o assunto, o CRMV-SC assinou um documento em

conjunto com os demais Conselhos Profissionais do Estado, firmando  sua posição contrária

à PEC. A união das categorias em defesa da sociedade gerou debate na mídia, chegou aos

senadores e deputados federais da bancada catarinense e também às mãos do Vice-

Presidente da República, Hamilton Mourão, quando esteve em Florianópolis, naquele ano.

MOBILIZAÇÃO CONTRA A PEC 108/19 

No 1º Fórum dos Presidentes do Sistema

CFMV/CRMVs, realizado em Esteio (RS), o

assunto foi discutido entre os gestores do

sistema e também entre lideranças política

da região Sul. O Presidente do CRMV-SC,

Marcos V.O. Neves apresentou o ofício

elaborado em Santa Catarina e os

desdobramentos.

             Mais do �ue promover a desvalorização pro issional, a cEC /  coloca
em risco a se urança da sociedade. Sem ór ãos �ue iscalizam o exercício de
diversas cate orias, a sociedade estará vulnerável a pro issionais antiéticos ou
despreparados �ue poderiam atuar livremente e sem punição.

MARCOS V. O. NEVES
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O CRMV-SC marcou presença no Senado Federal, em Brasília, na Sessão Especial em

homenagem às instituições da Medicina Veterinária. O evento comemorou em março de

2019, os 110 anos de criação da Diretoria de Indústria Animal e os 99 anos da Sociedade

Brasileira de Medicina Veterinária (SBMV).

CRMV-SC

REPRESENTA 

O ESTADO 

NO SENADO 

26

Uma das cidades mais importantes para a economia de Santa Catarina, Chapecó, faz

questão de contar com um profissional da medicina veterinária no seu  Conselho Municipal

de Saúde. O M.V. Pedro Flores, que representou o CRMV-SC, neste triênio, realizou um

treinamento com mais de 80 médicos, que atendem o Sistema Único de Saúde (SUS) na

cidade, com ênfase em zoonoses, além de outros trabalhos, como participação na

Comissão de Visitas, onde os postos de pronto atendimento foram vistoriados.

MEDICINA

VETERINÁRIA NA

SAÚDE ÚNICA 
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Em 2019, o Presidente do CRMV-SC, M.V. Marcos V.O. Neves assumiu a Secretaria Adjunta da

Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (Ascop/SC). No mesmo ano,

assessores técnicos e funcionários do CRMV-SC fizeram parte das recém-criadas Comissões

Temáticas da Ascop nas áreas: Educação à Distância, Fiscalização e Ética, Governança e

Transparência, Licitações e Contratos, Planejamento e Gestão Estratégica e Saúde.

O Plenário do CRMV-SC foi sede de algumas reuniões, entre elas da Comissão de

Planejamento e Gestão Estratégica. O evento realizado em setembro de 2019, reuniu 14

Conselhos Profissionais e quatro deles apresentaram seus planejamentos estratégicos e

cases. A  Assessora Administrativa do CRMV-SC, Zilma Saibro destacou as ações voltadas para

a gestão de pessoas, os ajustes e readequações feitos no ambiente interno, como a

reformulação do plano de cargos e salários e prêmios de incentivo, entre outras ações.

 

Em outubro de 2019, funcionários de 11 Conselhos Profissionais do Estado tiveram um

workshop sobre o novo regulamento do Pregão Eletrônico. Na ocasião, o pregoeiro do

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC) Alexandre Tietz

Laibida falou sobre a nova regulamentação de licitação, na modalidade pregão na forma

eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços. A partir de então foi criado

um grupo entre os profissionais que atuam nos setores de Compras e Licitações de seus

respectivos Conselhos onde são discutidos diversos assuntos comuns e intercâmbio de

conhecimentos.
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PARTICIPAÇÃO NAS COMISSÕES TEMÁTICAS DA ASCOP
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O CRMV-SC, que desde 2017, integra Grupos Temáticos em Gestão Pública da Associação

Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/-Florianópolis) participou de uma série de eventos

neste triênio onde o objetivo é buscar soluções conjuntas e dividir experiências sobre os

serviços prestados no setor público. Dois destes encontros foram sediados no CRMV-SC em

2019. Em abril,  profissionais da área de gestão reuniram-se para elaborar o planejamento de

atividades para os anos seguintes, discutir ações em prol do desenvolvimento humano e

organizacional nos órgãos em que atuam, compartilhar temas, desafios, sucessos e

realidades enfrentadas no cotidiano. Em agosto do mesmo ano, sob o tema “Lideranças no

setor público: relato de desafios, dificuldades e experiências vivenciadas pela alta gestão no

cenário recorrente de transição”, foi compartilhado pelo Médico Veterinário Moacir Tonet,

Presidente do CRMV-SC nas gestões 2005/2008, 2008/2011 e 2011/2014.

 

Instituições como Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC), Centro de Informática e

Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF),

Fundação Escola de Governo (ENA), Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

(Casan), Secretaria Estadual de Educação (SED), e alguns Conselhos Profissionais também

integram as comissões temáticas.  Articuladora desta aproximação entre a ABRH/SC e o

CRMV-SC, a Assessora Administrativa do CRMV-SC, Zilma Saibro acredita que, “incentivar

momentos como esses, onde gestores da área pública podem se reunir, discutir temas e

buscar compartilhar soluções, voltadas exclusivamente à melhoria da gestão de suas

equipes, desenvolvendo e valorizando seus talentos internos e suas entregas à sociedade, é o

que nos move a continuar como participantes ativos nos grupos temáticos da ABRH e

também da Ascop".
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ABRH - TROCA DE EXPERIÊNCIAS NO SETOR PÚBLICO



IV. AÇÕES



As primeiras eleições eletrônicas do CRMV-SC ocorreram em 2020. Um compromisso

cumprido de uma demanda já sinalizada pelos profissionais. Inicialmente, votar on-line seria

uma das opções para o pleito de 2020, mas devidos às restrições impostas pela pandemia,

causada pela Covid-19, acabou se tornando a única alternativa. As eleições ocorreram dia 24

de março, mesmo período em que o Governo do Estado emitiu o Decreto 525/2020

estabelecendo início da primeira quarentena. Neste contexto, a Comissão Eleitoral do CRMV-

SC decidiu tornar o processo 100% on-line e do total de 6.309 eleitores, 4.576 participaram do

processo. Foi oferecida também a possibilidade de voto por correspondência, mas somente

68 eleitores optaram por esta modalidade. "Penso que este foi um dos melhores

investimentos desta administração, pois foi direcionado aos mais de sete mil profissionais. O

processo eleitoral eletrônico não é barato, porém é vantajoso para ambas as partes, mas

principalmente para o eleitor, pela sua praticidade", avalia o Tesoureiro do CRMV-SC, Médico-

Veterinário Silas Maurício Cuneo Amaral. 

PRIMEIRO PROCESSO ELEITORAL ON-LINE DA HISTÓRIA

O CRMV-SC criou seu próprio sistema de gestão para gerenciar todos os processos internos,

chamado Reporte. Um dos módulos deste programa, o de Gestão de Processos Éticos, foi

implantado neste triênio em quatros CRMVs: São Paulo e Pernambuco (2018), Bahia (2019) e

Mato Grosso do Sul (2020). Também é utilizado há mais tempo nos CRMVs de Minas Gerais,

Paraná, Goiás e Espírito Santo.  Em 2020, o Setor de T.I. implantou o sistema de geração on-

line de protocolos e processos administrativos, com o intuito de agilizar o atendimento em

tempos de pandemia e home office.   O Programa de Gestão, desenvolvido no CRMV-SC em

2008 pelo responsável do setor de T.I. Carlos Alberto Pereira, foi idealizado para suprir a falta

de gerenciamento e tramitações de processos, documentos, protocolos, entre outras

deficiências.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

09
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Parcerias são importantes para que o CRMV-SC consiga trabalhar não apenas na fiscalização

e segurança da sociedade. A valorização profissional é um trabalho que ganha força

especialmente no mês de setembro, quando é celebrado o mês do Médico-Veterinário. Esta

gestão fez muitas parcerias e utilizou diversas plataformas para homenagear os mais de sete

mil profissionais registrados. As campanhas foram enfatizadas em projetos educacionais,

redes sociais, meios institucionais do Conselho e também no Diário Catarinense, jornal

impresso de maior circulação do Estado.
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DIA DO MÉDICO-VETERINÁRIO

Artigos em jornais
impressos

Mensa em  do cresidente 
 no youtube

Campanha virtual 
nas redes sociais, site 
e oletim eletrônico



Em setembro de 2019, o CRMV-SC e coordenadores de cursos de graduação em Medicina

Veterinária de Santa Catarina se uniram para estadualizar ações educativas em escolas do

ensino fundamental, um trabalho que o CRMV-SC já realiza desde 2016, sempre com ajuda

voluntária. O Conselho disponibilizou seus gibis, criados  para o público infantil, sobre posse

responsável, zoonoses, bem-estar animal e animais silvestres. Em contrapartida, os

acadêmicos tiveram como tarefa organizar aulas, supervisionadas pelos professores, para

alunos dos primeiros anos do ensino fundamental da suas respectivas regiões.  A ação chegou

para 2,5 mil crianças, em 40 escolas de 14 cidades catarinenses. Os gibis estão disponíveis para

download no site do CRMV-SC.

 

Em Florianópolis, a Secretária-Geral do CRMV-SC, M.V. Vanessa Bonatelli e a M.V. Carolina

Damo Bolsanello entraram na ação e reuniram mais de 70 crianças   do primeiro ano do

ensino básico. Elas ensinaram que jaleco branco é apenas uma das vestimentas dos Médicos-

Veterinários. Em São José, o Conselheiro do CRMV-SC, M.V. Luiz Afonso Erthal, compartilhou

seus conhecimentos sobre zoonoses e meio ambiente para adolescentes de famílias de baixa

renda da região. As ações ocorreram ainda em Blumenau, Chapecó, Concórdia, Curitibanos,

Itajaí, Itapema, Orleans, São Francisco do Sul, Rio do Oeste, Santo Amaro da Imperatriz,

Tubarão e Xanxerê.
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PROFISSIONAIS COMEMORAM A DATA ENSINANDO
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PARCERIA COM A SOMEVESC

O CRMV-SC e a Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária de Santa Catarina - Somevesc

dividiram despesas para veicular as campanhas de 2018 e 2019 em anúncios no Jornal

impresso Diário Catarinense e colocar outdoors na fachada do Centro Executivo dos Médicos

Veterinários, localizado em Florianópolis.  Na avaliação do Presidente da Somevesc, e

Conselheiro Suplente, M.V. Adil Knackfuss Vaz, "estes projetos em cooperação potencializam

as ações do Conselho e da Sociedade atingindo uma maior número de pessoas a custo mais

baixo", avalia.

Campanha  - DC/Redes Sociais, Mídias Institucionais Outdoor 

Outdoor Campanha  - DC/Redes Sociais, Mídias Institucionais



Nesta gestão as homenagens aos Zootecnistas catarinenses foram veiculadas no Diário

Catarinense e nas mídias do CRMV-SC. Além da valorização profissional, as campanhas

publicitárias têm o objetivo de mostrar também à sociedade qual é o papel do zootecnista e

como seu trabalho contribui na produção e na segurança alimentar. 

Em 2020 foram os próprios Zootecnistas que homenagearam seus colegas, por meio de

mensagens postadas no Facebook e Instagram do Conselho, enaltecendo uma profissão que

se revela essencial para o desenvolvimento sustentável, bem-estar animal e agronegócio.
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DIA DO ZOOTECNISTA

Anúncio pu licado em  no Diário Catarinense, redes sociais e meios institucionais de
comunicação
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Campanha de , tam ém veiculada no Diário Catarinense, redes sociais e canais  da autar�uia

Em  a campanha contou com a participação de pro issionais  dos
mais variados  se mentos da Zootecnia

Artigos em jornais
impressos
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APROXIMAÇÃO COM UNIVERSIDADES

Em 2010 foi criado o Prêmio Paulo Londero Sperb, com o objetivo de homenagear o

formando em Medicina Veterinária com melhor desempenho de sua turma, assim como

entre os alunos com a melhor avaliação nos cursos de Zootecnia. Desde então, esta tradição é

mantida com muito orgulho pelo CRMV-SC e desperta o interesse das instituições de ensino

superior do Estado. O próximo encontro dos recém formados com o CRMV-SC acontece na

na solenidade de entrega da carteira profissional.



CONSULTORIA 

E ORIENTAÇÃO

Em 2018, a Coordenação do curso de

Medicina Veterinária da Universidade do

Oeste de Santa Catarina - Unoesc, Campos

Novos convidou o CRMV-SC para conhecer

as novas instalações de atendimento

veterinário para a população. Uma série de

adaptações foram feitas no local, que antes

era utilizado apenas para as aulas práticas

do curso. O CRMV-SC fez algumas

considerações e sugestões e se colocou à

disposição da instituição. 
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CONSELHO PRESENTE

EM AULAS INAUGURAIS

O Presidente do CRMV-SC, M.V. Marcos

Neves ministrou aulas inaugurais para

alunos de Medicina Veterinária da

Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça

(Fatenp), em Palhoça, da Faculdade

Anhanguera, em São José e da Faculdade

Anhanguera, em Joinville. Neves abordou

com os futuros profissionais sobre a função

do CRMV-SC, mercado de trabalho, ética

profissional, entre outros temas.
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AÇÕES EDUCATIVAS EM COMUNIDADES

Em 2018, o Conselho participou do “Projeto Angeloni Cidadania”, no Bairro Ingleses, em

Florianópolis, com apoio de acadêmicos dos cursos de Medicina Veterinária da Unisociesc e

do curso de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e do Instituto S.O.S.

Bicho Urbano. Os Médicos-Veterinários promoveram um trabalho de conscientização sobre

cuidados com animais, posse responsável e como se prevenir das zoonoses mais comuns. O

evento, que ofereceu serviços gratuitos como exame de visão, teste de glicemia, corte de

cabelo, reuniu mais de 700 pessoas. No ano seguinte, o Conselho fez parte de mais uma ação

social, em uma escola de Florianópolis, onde acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da

Faculdade Anhanguera participaram voluntariamente do projeto que atingiu 400 crianças.
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 CONSCIENTIZAÇÃO NO LITORAL

O CRMV-SC firmou parceria e fez parte da programação de verão do SESC, em janeiro de

2018, onde Médicos-Veterinários participaram voluntariamente de um trabalho de

conscientização. O  foco principal da campanha foi explicar os motivos pelos quais os pets

não devem ser levados ao litoral.  A "Ação Verão do CRMV-SC" aconteceu em seis praias

catarinenses: Meia Praia (Itapema), Mole Central (Balneário Piçarras), Canasvieiras

(Florianópolis), Mar Grosso (Laguna), Pinheira (Palhoça) e São Francisco (Enseada). 

Médicos-Veterinários ficaram à disposição dos veranistas

orientando sobre os cuidados com os animais,

especialmente no verão e explicaram que levar cachorro

à praia promove riscos tanto à saúde humana quanto

dos próprios pets.
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AÇÃO TEVE CONTINUIDADE EM 2019

Em 2019, o CRMV-SC repetiu a Ação Verão nas praias da Pinheira, em Palhoça e Praia Alegre

em Penha, novamente numa parceria com o Sesc. O projeto foi também para Balneário

Piçarras, num acordo com a Prefeitura Municipal, na área certificada com bandeira Azul, que

reafirma a qualidade ambiental da praia. 



Em 2019, a Diretoria buscou novos

parceiros para começar um novo

projeto, envolvendo medicina

veterinária, vidas marinhas e meio-

ambiente, com base no conceito

saúde única. O primeiro passo foi

escrever o roteiro para a quinta cartilha

educativa do CRMV-SC. A história em

quadrinhos foi baseada em dados do

litoral catarinense, onde 30 mil animais

marinhos foram encontrados mortos

entre 2015 e 2019, grande parte pela

ingestão de resíduos plásticos. Com o

trabalho voluntário da publicitária

Amanda Delcastanher nasceu a

cartilha "Os Heróis da Natureza". A

história faz uma ligação da   medicina

veterinária com a saúde única,

incentivando crianças a cuidar do meio

ambiente e assim  de diversas formas

de vida. 

LEGADO PARA AS

PRÓXIMAS GERAÇÕES
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A pu licitária Amanda
Delcastanher ilustrou a
cartilha voluntariamente

Campanha re orça 
a li ação entre
Saúde Única e
Medicina Veterinária



Governo do Estado de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros, Projeto Tamar, R3 Animal, SOS

Bicho Urbano, Somevesc, Remar, Limpar e Ensinar, Prefeituras de Florianópolis, Balneário

Camboriú, Laguna e Bombinhas. Estas instituições foram reunidas pelo CRMV-SC para somar

forças, traçar estratégias e levar o projeto "A Vida Pede Socorro" para o litoral de Santa

Catarina na temporada de verão de 2020. Com o objetivo de promover educação ambiental e

uma reflexão sobre saúde única, cada parceiro entrou com sua contribuição e o evento

aconteceu em oito praias de Santa Catarina.  Segundo a Secretária Geral do CRMV-SC, M. V.

Vanessa de Medeiros Bonatelli os resultados foram além das expectativas.  "O envolvimento 

do público infantil com o meio ambiente e a preocupação deles com a vida marinha foi

surpreendente, 'plantamos muitas sementinhas' entre as crianças e também nos adultos.

Embora o papel primordial de um Conselho Profissional seja a fiscalização, o CRMV-SC busca

apoiadores para trabalhar com educação, mostrando à sociedade a importância da Medicina

Veterinária e da Zootecnia nos mais variados segmentos", completa Vanessa.

FORÇA TAREFA E PARCEIROS COMPROMETIDOS
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Gean Loureiro, cre eito de
Florianópolis, via ilizou
impressão de  mil cartilhas
para evento na Capital

Maria Heloisa Furtado
Lenzi,  Secretária de Meio
Am iente de Balneário
Cam oriú sela parceria

 cre eito de La una, Mauro
Vargas Candemil, durante
evento realizado  junto  com
o Conselho



O  Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (Ima) forneceu a infraestrutura e as

prefeituras se responsabilizaram pelo espaço em pontos estratégicos em praias de grande

movimento em Santa Catarina. O Projeto Tamar e o R3 Animal levaram suas exposições

fotográficas, amostras reais e réplicas de animais marinhos. A equipe de educação ambiental

da Prefeitura de Florianópolis criou personagens para dar vida à história em quadrinhos do

CRMV-SC e distribuiu "bituqueiras" aos fumantes. O Corpo de Bombeiros e o Projeto Remar,

Limpar e Ensinar fizeram atividades recreativas e ensinaram sobre cuidados no mar e

reciclagem. A Somevesc auxiliou na convocação de Médicos-Veterinários no trabalho

voluntário e cedeu as camisetas. As oito edições do evento atingiram mais de duas mil

pessoas.
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EXECUÇÃO DO PROJETO EM 2020

Praia de Quatro Ilhas uma
das mais movimentadas do
Estado ez parte da ação

Corpo de Bombeiros, com o
crojeto Gol inho entre os
paceiros do pro rama

Projeto Tamar levou réplicas
de tartaru as e chamou a
atenção das crianças



O CRMV-SC tem uma equipe de 33 colaboradores, atuando na Sede, em Florianópolis e nas

seis Delegacias Regionais em Lages, Criciúma, Joaçaba, Chapecó, Rio do Sul e Joinville. Uma

das primeiras ações em relação ao trabalho interno foi a reestruturação hierárquica,

reduzindo o número de cargos de chefia de 10 para 3 para tornar  os trâmites mais

funcionais. A partir de um processo de seleção e candidatura voluntária  foram nomeados os

funcionários para as novas funções nos setores: Coordenadoria de Atendimento e Registros,

Coordenadoria de Informações e Processos Internos e a Supervisão Técnica e de Fiscalização.

Esta administração firmou seu compromisso com a participação dos funcionários nas

decisões, nomeando representantes, que se candidataram para formar as três novas

comissões internas: Comissão de Avaliação de Desempenho, Comissão de Acompanhamento

da Gestão e a Comissão de Regulamento Interno. Todas com a missão de revisar, adequar e

dar suporte às normativas internas da administração, apresentar sugestões e propostas à

diretoria, sobre os diversos temas que envolvem a organização interna e  ambiente de

trabalho.

GESTÃO INTERNA

Outras ações em prol de um ambiente saudável e

de interação social foram implementadas, entre

elas, pequenas mudanças no cotidiano, como a

substituição dos copos plásticos de café por

canecas personalizadas com o nome de cada

funcionário. Assim como as garrafas plásticas de

águas, que eram servidas nas Plenárias e foram

substituídas por jarras com água e copos de vidro.

Incentivo ainda à participação dos funcionários nos

eventos externos educativos, encontros

administrativos e de fiscalização para apresentação

de indicadores e boas práticas durante o ano.
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O mundo precisou se reinventar em 2020 e a maior pandemia do século XXI desafiou todos

os setores. No CRMV-SC, desde março toda a rotina de atendimento e serviços foi

reestruturada. A autarquia, seguiu as recomendações do Decreto 525/2020 do Governo do

Estado mantendo trabalho remoto até segunda ordem das autoridades de saúde em

combate ao novo coronavírus. 

A Diretoria,  a Assessoria Técnica e Coordenadorias criaram estratégias envolvendo todo o

grupo de trabalho, redirecionando equipes e aumentando os canais de atendimento on-line

para os profissionais e empresas. Paralelamente,  foram adquiridos os Equipamentos de

Proteção Individual (EPI´s) e as instalações da Sede e das Delegacias Regionais passaram por

readequações, seguindo todos os protocolos de segurança. 

Internamente,  a Diretoria Executiva junto aos Conselheiros e colaboradores deram

andamento aos processos administrativos por meios de sessões plenárias e reuniões virtuais,

realizadas conforme a Resolução CFMV nº 1319/2020,  

 As sessões plenárias e todas as
reuniões on-line oram uma
experiência  inovadora e
produtiva, em um momento
atípico e di ícil �ue exi iu novas
diretrizes.

OS DESAFIOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Marcos V. O. Neves

Presidente CRMV-SC
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Proteções  de acrílico 
oram instaladas na Sede e

nas Dele aacias Re ionais



V. HOMENAGENS



Os cinquenta anos de regulamentação da Medicina Veterinária e da de Zootecnia foram

celebrados em 2018. A data foi comemorada com  uma homenagem da Assembleia

Legislativa de Santa Catarina,  no mês de outubro. A sessão solene reuniu público

aproximado de  cem pessoas entre Médicos-Veterinários, Zootecnistas, Políticos e

representantes de Conselhos Profissionais. Durante a cerimônia, doze profissionais foram

homenageados pelas suas contribuições nas respectivas áreas de atuação na Medicina

Veterinária e na Zootecnia. A Alesc também homenageou quatro instituições em nome da

sociedade catarinense: Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Conselho Regional

de Medicina Veterinária de Santa Catarina (CRMV-SC), Sociedade Catarinense de Medicina

Veterinária (Somevesc), Associação Nacional de Clínicos de Pequenos Animais de Santa

Catarina (Anclivepa-SC).

CINQUENTA ANOS DA MEDICINA-VETERINÁRIA 

E DA ZOOTECNIA SÃO CELEBRADOS NA ALESC
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Zootecnista Helenice Mazzuco 
ces�uisadora renomada
rece e homena em do 
Deputado Maurício Eskudlark

M.V. Aury Nunes de Moraes
cós-Doutor  em anestesia 
veterinária e pro essor no CAV/UDESC,
entre os a raciados



Em 2019 o CRMV-SC completou 50 anos desde sua criação em 8 de setembro de 1969 e o

Parlamento catarinense novamente prestou suas homenagens pelos serviços prestados pela

autarquia. Os Médicos-Veterinários que presidiram o Conselho nestes 50 anos receberam a

placa honrosa oferecida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na solenidade,

proposta pelo deputado José Milton Scheffer, as autoridades políticas destacaram a

importância da Medicina Veterinária e da Zootecnia na economia catarinense, onde 30% do

Produto Interno Bruto vem de atividades agropecuárias. O Presidente do Conselho Federal de

Medicina Veterinária (CFMV), M.V. Francisco Cavalcanti de Almeida, presente no evento,

também reforçou a relevância dos profissionais em Santa Catarina, parabenizando o Estado

por ter sido o primeiro no Brasil a conquistar o título de zona livre de febre aftosa sem

vacinação e manter um status sanitário privilegiado.
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CRMV-SC COMPLETA SEU CINQUENTENÁRIO

M.V. João Vargas Montardo 
cresidente do  CRMV-SC 
/ 4  rece e a placa do
Deputado  José  Sche er

M.V. Franscisco Cavalcanti de Almeida
cresidente do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária CFMV



RECONHECIMENTO  

Durante as comemorações pela passagem

dos 40 anos da Companhia Integrada de

Desenvolvimento Agrícola de Santa

Catarina (Cidasc), em 2019, o CRMV-SC foi

uma das instituições homenageadas na

Assembleia Legislativa de Santa Catarina

(Alesc).
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MULHERES PIONEIRAS 

Em 2018, no Dia Internacional da Mulher,

o CRMV-SC fez um reconhecimento as

primeiras profissionais registradas no

Estado, a  Zootecnista  Marília  Padilha e a

Médica-Veterinária Catharina Wilhelmina

Van de Sande in memoriam ,

representada pela filha  Mariette Van de

Sande Silveira. 

CAUSA ANIMAL

Em 2018, o  CRMV-SC foi um dos

homenageados pelo prêmio 2º Destaque

Proteção Animal - ONG HACHI. O Assessor

Técnico do Conselho, M. V.  Fernando

Zacchi recebeu a homenagem. O evento

foi realizado na Câmara de Vereadores de

Blumenau. Também foram

homenageadas outras instituições e

profissionais que atuam em prol do bem-

estar animal.



VI. COMUNICAÇÃO



Manter os profissionais atualizados sobre as principais notícias do CRMV-SC e sobre o fatos

mais relevantes da Medicina Veterinária e da Zootecnia é um trabalho constante no setor de

comunicação  da autarquia.  Uma novidade nesta gestão foi a implementação do WhatsApp

Business que reúne aproximadamente mil contatos em sua lista de transmissão. "Estamos

bem conectados com o nosso público, levando em tempo real e nas principais plataformas, as

informações necessárias. O envio de notícias via WhatsApp chegou para complementar as

outras formas de comunicação do CRMV-SC", salienta a Assessora de Comunicação do CRMV-

SC, Patricia Umpierres Rodrigues.

As redes sociais, Facebook e o Instagram, somam aproximadamente 9 mil seguidores. Essas

ferramentas são fundamentais para avaliar a interação do público e os assuntos de maior

interesse, diariamente são divulgados posts relacionadas à valorização profissional, código de

ética, informações de utilidade pública e assuntos factuais de interesse dos profissionais.

Todas as sextas-feiras, o CRMV-SC envia por e-mail seu boletim eletrônico para uma lista de 14

mil contatos, com uma síntese das principais notícias da semana. E, trimestralmente, é

produzida a  Revista Eletrônica, que reúne reportagens exclusivas, artigos , entrevistas, muitas

vezes sugeridas pelos próprios profissionais que integram o sistema. Neste triênio, a

homepage do Conselho passou por ajustes,  principalmente no layout, com o objetivo de

facilitar a navegação. Atualmente o site  recebe uma média de mil acessos diários.
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Revista Eletrônica
Reporta ens exclusivas, 
arti os e entrevistas

Nes×sletter
Resumo das principais 
notícias da semana

WhastsApp
Campanhas , serviços 
e in ormações 
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RÁDIOS DO INTERIOR

Entre maio e novembro de 2019 foi veiculado em 44 rádios da Associação Catarinense de

Emissoras de Rádio e Televisão de Santa Catarina (Acaert) o programa "CRMV NO AR" em

celebração aos 50 anos da autarquia. Esta foi uma forma que o conselho encontrou de ficar

mais  próximos dos catarinenses, especialmente do interior, mostrando seu papel à

sociedade. Com este conceito foram produzidos 24 programas, no mais variados temas,

desde dicas sobre produtos de origem animal, como denunciar um Médico-Veterinário

antiético ou até o que pode e o que não pode ser vendido em casas agropecuárias, por

exemplo. Os programas foram transmitidos em  207 cidades catarinenses e cada um 

 impactou 450 mil ouvintes. 

4.600  SEGUIDORES

Postagens- Assuntos relacionados à Medicina Veterinária e a Zootecnia são preparados  para
chamar atenção e orientar pro issionais e a sociedade.

4.000  SEGUIDORES



É chamada de mídia espontânea todas as notícias veiculadas gratuitamente nos meios de

comunicação pela sua relevância ao público, seja ela por questões sociais, econômicas ou

políticas. Nesta administração, o CRMV-SC despertou o interesse da mídia pelas ações

promovidas e também por ser uma fonte  reconhecida e referência quando o assunto é

Medicina Veterinária e Zootecnia. A campanha educativa "Heróis da Natureza" promovida em

janeiro de 2020 foi a de maior repercussão na história do CRMV-SC com mais de 40 inserções

em programas de televisão, rádio, jornal impresso e internet.  Em tempos de pandemia, o

CRMV-SC concedeu entrevistas sobre diversos temas como a procura de medicamento

animal por humanos ou precauções com os animais de estimação, por exemplo.

MÍDIA ESPONTÂNEA
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VII.  GESTÃO 2017/2020
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DIRETORIA EXECUTIVA

Marcos Vinícius de Oliveira Neves

Presidente - CRMV-SC 3355/VP

Roberto Luiz Curzel

Vice-Presidente - CRMV-SC 0720/VP

Vanessa de Medeiros Bonatelli

Secretaria-Geral - CRMV-SC 3533/VP

Silas Maurício Cuneo Amaral

Tesoureiro- CRMV-SC 0777/VP

CONSELHEIROS EFETIVOS

CONSELHEIROS SUPLENTES

Adil Knackfuss Vaz CRMV-SC 1079/VP

Eliana Renuncio CRMV-SC 1793/VP

Michel Tavares Quinteiro Milcent CRMV-SC 2502/VP

Pedro Jeremias Borba CRMV-SC 0285/VP

Amir Dalbosco  CRMV-SC 0026/ZP

Ederson Bisognin Bortolotto CRMV-SC 0026/ZP

Henry Antônio Carlesso CRMV-SC 0494/VP

Jorge Alberto Girrulat da Costa CRMV-SC 1541/VP

Luiz Afonso Erthal CRMV-SC 1770/VP

Marcelo Henrique Puls da Silveira CRMV-SC 1646/VP
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COMISSÕES TÉCNICAS

COMISSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES

M.V. Aury Nunes de Moraes (Presidente)  CRMV-SC 0542/VP

M.V. Carla Christina M. Gomes Schlindwein  CRMV-SC 0542/VP

M.V. Joares Adenilson May Junior CRMV-SC 1926/VP

M.V. Leonardo Ribeiro de Lima  CRMV-SC 5326/VP

M.V. Patricia Pereira Serafini  CRMV-SC 3699/VP

COMISSÃO DE ENSINO EM MEDICINA VETERINÁRIA

M.V. Guilherme Valente de Souza (Presidente) CRMV-SC 3812/VP

M.V. Daniele Cristine Beuron CRMV-SC 5980/VP

M.V. Débora Cristina Olsson CRMV-SC 2307/VP

M.V. Sílvio Luiz Negrão CRMV-SC 4988/VP

M.V. Ubirajara Maciel da Costa   CRMV-SC 4229/VP

COMISSÃO DE ENSINO EM ZOOTECNIA

Zootec. Diego Peres Netto (Presidente) CRMV-SC 0270/ZP

Zootec. Claiton André Zotti  CRMV-SC 0319/ZP

Zootec. Marcel Manente Boiago  CRMV-SC 0226/ZP

Zootec. Ricardo Kazama  CRMV-SC 0208/ZP

Zootec. Tiago Goulart Petrolli  CRMV-SC 0248/ZP 
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COMISSÃO DE ÉTICA, BIOÉTICA E BEM-ESTAR ANIMAL

M.V. ANA MARIA A. MITIDIERO (PRESIDENTE) CRMV-SC 2505/VP

M.V. ANDERSON BONAMIGO CRMV-SC 3065/VP

M.V. JORGE LUIZ RAMELLA CRMV-SC 0503/VP

M.V. MARCOS ALBERSHEIM DOS SANTOS  CRMV-SC 1208/VP

M.V. MARIA LUÍSA APPENDINO NUNES ZOTTI  CRMV-SC 0097/ZP

M.V. VANESSA RAFAELLA FOLETTO DA SILVA  CRMV-SC 2767/VP

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

M.V. MOACIR TONET (PRESIDENTE) CRMV-SC 0837/VP

M.V. ANDRÉ BARBOSA E SILVA CRMV-SC 0098/ZP

M.V. CÍNTIA TURNES  CRMV-SC 3921/VP

M.V. EVANDRO NOTTAR  CRMV-SC 2424/VP

M.V. FELIPPE SALIBA DAVET CRMV-SC 0099/ZP

M.V. PAULO AUGUSTO ARAGÃO ZUNINO -  CRMV-SC 2145/VP

COMISSÃO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

M.V. ROBERTO RADAMES NETTO (PRESIDENTE)  CRMV-SC 2839/VP

M.V. AGUINALDO SCHEFFER  CRMV-SC 0019/VP

M.V. FERNANDA GEMELLI  CRMV-SC 6354/VP

M.V. GISSELE RAMBO  CRMV-SC 3860/VP

M.V. GUSTAVO GRETHER DE SOUZA  CRMV-SC 3610/VP
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COMISSÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

M.V. FABIANA VALLE DE SOUZA (PRESIDENTE) CRMV-SC 1816/VP

M.V. GILMAR DE OLIVEIRA CRMV-SC 0721/VP

M.V. MIRELA SILVA LOCKS CRMV-SC 1817/VP

M.V. STÉFANO BASSO  CRMV-SC 2820/VP

M.V. TATIANE CRISTIANE EVANGELISTA CRMV-SC 3017/VP

COMISSÃO DE PUBLICIDADE, MARKETING E PROPAGANDA

M.V. DIEGO ROSSINI (PRESIDENTE)  CRMV-SC 4517/VP

M.V. EMIRIAN LIZANDRA DENEKE CALDERA MULLER CRMV-SC 3534/VP

M.V. JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA   CRMV-SC 1608/VP

M.V. ADRIANO DE SOUZA NETO  CRMV-SC 4404/VP

M.V. MÔNICA PAVEI LUCIANO  CRMV-SC 6047/VP

M.V. PATRÍCIO LAURO DA SILVA CRMV-SC 4608/VP

COMISSÃO DE SAÚDE ÚNICA

M.V. LAUREN DAS VIRGENS V. PARISOTTO (PRESIDENTE)   CRMV-SC 2578/VP

M.V. ALEXANDRA SCHLICKMANN PEREIRA   CRMV-SC 1863/VP

M.V. CARLA ZOCHE  CRMV-SC 3220/VP

M.V. CÉSAR AUGUSTO BARBOSA DE MACEDO CRMV-SC 2222/VP

M.V. KARINA DINIZ BAUMGARTEN  CRMV-SC 2209/VP

M.V. MAURO MACIEL DE ARRUDA  CRMV-SC 0708/VP

M.V. ROBERTO HAUSEN MESSERSCHMIDT   CRMV-SC 2472/VP

M.V. TICIANE SANTOS DA ROCHA  CRMV-SC 3338/VP
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COMISSÃO DE MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL

M.V. LUCIANA VARGAS (PRESIDENTE)   CRMV-SC 5190/VP

M.V. CESAR AUGUSTO VIEIRA BLANSKI  CRMV-SC 9030/VP

M.V. LUISA LEMOS VIEIRA  CRMV-SC 4788/VP

M.V. LUIZ FELIPE SALDANHA UNGERER  CRMV-SC 9073/VP

M.V. PAULO AUGUSTO ARAGÃO ZUNINO  CRMV-SC 2145/VP

M.V. SILAS MAURÍCIO CUNEO AMARAL  CRMV-SC 0708/VP

M.V. ROBERTO HAUSEN MESSERSCHMIDT  CRMV-SC 0777/VP

DELEGADOS REGIONAIS

DELEGACIA REGIONAL DO PLANALTO - LAGES

M.V. ELOÁ DOS SANTOS KAGUIMOTO  CRMV-SC 2335/VP

DELEGACIA REGIONAL DO OESTE - CHAPECÓ

M.V. LUCIANE DE CASSIA SURDI CRMV-SC 1084/VP - (2018/2019)

M.V. SANDRO CHAROPEN MACHADO CRMV-SC 4854/VP - (2019/2020)

DELEGACIA REGIONAL DO SUL - CRICIÚMA

M.V. MARCELO SILVA PEDROSO CRMV-SC 2556/VP

DELEGACIA REGIONAL DO NORTE - JOINVILLE

M.V. JALMIR ANTÔNIO SCHULTZ  CRMV-SC 0393/VP

DELEGACIA REGIONAL DO MEIO OESTE - JOAÇABA

M.V RONALDO DIAS DE OLIVEIRA - CRMV-SC 0291/VP

DELEGACIA REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ - RIO DO SUL

M.V. HELENA ELLER HAVERROTH  CRMV-SC 5071/VP
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