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BALANÇO

Conquistas e desafios
Nosso papel de promover conhecimento
se estendeu por todo o ano de 2017, por
meio de simpósios, palestras e cursos
sobre temas das mais diversas áreas da
Medicina Veterinária e da Zootecnia.
Inovamos ao promover, pela primeira vez,
a transmissão ao vivo, via rede social do
Conselho, dos encontros do Ciclo de Palestras da Comissão de Clínicos de Pequenos Animais, da Premiação do CRMV-SP
e da palestra orientativa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA, Brasília/DF). Realizamos a 1ª
Semana do Médico-Veterinário, evento
itinerante que percorreu as cidades de São
José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Santos e São Paulo e aproximou o
CRMV-SP de profissionais e estudantes de
diferentes regiões do Estado.
Ao longo do ano, atuamos fortemente
junto à Assembleia Legislativa de São
Paulo, em prol da aprovação da PL 52/2017
que proíbe a graduação à distância para as
profissões da saúde, incluindo a Medicina
Veterinária. Apoiamos a petição online do
CFMV para o retorno do Exame Nacional
de Certificação Profissional. Por meio das
Comissões Técnicas de Bem-Estar Animal
e de Educação, nos posicionamos contra o

VOTAÇÃO

Eleições online
O CRMV-SP realizará, no dia 20 de
março, das 9h às 17h, eleições para a
composição da Diretoria Executiva,
Conselheiros Efetivos e Suplentes do
CRMV-SP do triênio 2018/2021. A votação poderá ser realizada, assim como nos
anos anteriores, presencialmente, na sede
localizada na Rua Apeninos, n.º 1.088,
Paraíso, na capital de São Paulo, ou por
correspondência. A grande novidade esse
ano é a possibilidade do profissional também poder votar eletronicamente pelo site
www.eleicaocrmvsp.org.br.
O eleitor que optar pela votação por
correspondência deverá manifestar sua
vontade formalmente com o envio de
e-mail para comissaoeleitoral2018@
crmvsp.gov.br até o dia 31 de janeiro.
Para fazer uso da votação eletrônica
deve o profissional regularizar suas
obrigações perante o CRMV-SP até o
dia 5 de março. No caso do eleitor se
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Projeto de Lei 706/2012, que propunha o
fim do uso de animais vivos no ensino. Os
pareceres do CRMV-SP, juntamente com
a de três universidades paulistas (Unesp,
Unicamp e USP), foram determinantes para
a decisão do governador de vetar o projeto.
Também firmamos parceria com o
Serviço de Vigilância Agropecuária local
(SVA-GRU), unidade do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a
criação do Guia para Emissão de Atestado
de Saúde (Cães e Gatos), com requisitos
sanitários para o ingresso de cães e gatos
em todos os países e blocos econômicos
com os quais o MAPA possui acordo.
Apesar da recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em desobrigar
a presença de Responsável Técnico (RT)
em estabelecimentos que comercializam
animais e produtos de uso veterinário,
seguiremos na luta para reverter essa e outras decisões sobre o tema. É nossa missão
reforçar, junto ao órgão e a população, a importância da atuação do médico-veterinário
para a saúde dos animais e da sociedade. Já
apresentamos pedido de suspensão da revisão e aguardamos um parecer que favoreça,

regularizar fora do prazo determinado,
mas até a data do pleito, poderá participar da eleição presencialmente.
Todo o processo eleitoral será
conduzido por Comissão Eleitoral
independente, que terá, para efeitos da
votação eletrônica, auxílio de Auditoria Eleitoral externa, conforme determina a Resolução CFMV nº 1.122/16.
O requerimento para registro de
candidatura de chapa deve ser protocolado na sede do CRMV-SP, em dias
úteis, das 8h às 12h e das 13 às 17h, até
o dia 19 de janeiro, nos termos do art.
20 da Resolução CFMV n.º 958/2010.
São eleitores todos os médicos-veterinários e zootecnistas possuidores
de inscrição principal no CRMV-SP,
devendo estar em dia com suas obrigações e não possuírem quaisquer impedimentos, administrativo ou judicial,
que impeçam o exercício desse direito.
O voto é obrigatório e caso haja
ausência não justificada, nos termos
da Resolução CFMV nº 948/2010, o
profissional está sujeito a multa.

não apenas a classe médica-veterinária, mas,
sim, a saúde pública e o bem estar animal.
Em 2018, novos desafios nos aguardam,
como a realização da nossa primeira eleição
online, que possibilitará aos profissionais
uma votação ainda mais segura, dinâmica
e moderna. Será uma conquista histórica
para a classe e para o Sistema CFMV/
CRMVs, que completa seu Jubileu de Ouro
nesse ano. Em setembro, serão celebrados
os 50 anos da lei que regulamenta a profissão e que cria os conselhos profissionais.
Mário Eduardo Pulga,
presidente do CRMV-SP

BENEFÍCIOS

Cadastro
atualizado
Acesse o site www.crmvsp.gov.br,
clique na aba Serviços Online e
mantenha seu cadastro atualizado,
em especial seu endereço, telefone
e e-mail. A Resolução CFMV
n° 1041/2013, determina que todo
profissional mantenha seu cadastro
atualizado junto ao conselho regional, mas além da obrigatoriedade,
há vários benefícios em atualizar
seu cadastro junto ao CRMV-SP.
Com o cadastro atualizado os profissionais podem receber: informativos
trimestrais, revistas de educação continuada quadrimestrais, boletins online
de atualização, comunicados referentes
a novos parceiros do clube de serviços
e materiais informativos gratuitos disponíveis, além de convites para eventos
de educação continuada realizados
gratuitamente pelo CRMV-SP.
O cadastro atualizado será essencial para o recebimento das informações sobre o processo eleitoral. Além
da possibilidade de receber o kit eleitoral para votar pelos Correios, todas
as informações referentes à votação
eletrônica serão encaminhadas para o
endereço do profissional cadastrado
neste CRMV-SP, inclusive os procedimentos relacionados à votação
eletrônica e a senha de acesso.

