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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE/CRMV-SE, REALIZADA NO
DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016 EM ARACAJU/SE................................................................
.......................................................................................................................................................
Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2016, reuniram-se no Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Estado de Sergipe – CRMV-SE, os membros do seu Plenário, para a
realização da Sessão Plenária Extraordinária, presidida pela Presidente RUBENVAL
FRANCISCO DE JESUS FEITOSA, registrando as presenças da Tesoureira CANDICE
GARCIA, dos Conselheiros Efetivos, ALCEU DANTAS DINIZ, CRISTIANO LUIS
BRAGA PAES BARRETO, EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS, VERA LÚCIA
MINAN DE OLIVEIRA, do Conselheiro Suplente SAULO MONTEIRO DE CASTRO. O
Presidente nomeou como Secretária ad hoc a Assessora Administrativa KATIANE MACEDO
NASCIMENTO BARBOSA. 1. ABERTURA DOS TRABALHOS. Às 09h00min, após a
verificação do “quorum”, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da Sessão
Plenária Extraordinária do CRMV-SE. 2. ORDEM DO DIA. 2.1. O posicionamento do
CRMV-SE sobre regulamentação da prática da Vaquejada. Com a palavra o Conselheiro
Alceu, faz algumas explanações sobre o curral anti stress para os animais. O Conselheiro
Eduardo, informa que não há impedimento de realizar um fórum sobre o posicionamento do
CFMV e dos Presidentes sobre a vaquejada. O Conselheiro Cristiano, disse que se os
Conselhos fossem contra a vaquejada é porque não conhecia a vaquejada. O Conselheiro
Eduardo, informa que se for criado o fórum será uma oportunidade de convidar um
palestrante para ministrar sobre a vaquejada. O Presidente pergunta sobre o posicionamento
dos presentes sobre a vaquejada. O Conselheiro Eduardo, sugere a apresentação no site sobre
o posicionamento do CRMV-SE referente à vaquejada, ou seja, emitir uma nota dos trabalhos
do Conselho sobre a vaquejada. O Presidente informa que foi provocado pelas associações de
vaquejada para que o CRMV-SE desse seu posicionamento sobre o assunto e desta forma,
convocou esta reunião com a Diretoria e Conselheiros para após comum acordo emitir nota
pública. Salienta que ele mesmo não poderá tomar decisão precipitada antes de consultar o
colegiado e sugere aos presentes que também poderá consultar a Comissão de Ética, Bioética
e Bem –Estar Animal a respeito do assunto, e/ou outro caminho seria a realização de um
plebiscito. O Presidente ressalta que após o parecer da comissão e se o posicionamento dela
for favorável à proibição, deverá fazer uma ponderação, uma vez que, a grande probabilidade
da clandestinidade será maior. Informa que se a Lei não for regulamentada em novembro
poderá solicitar uma reunião com a Câmara Norte, Nordeste do Espírito Santo e caso os
Presidentes dos CRMV’s serem favoráveis à regulamentação da vaquejada levar a questão ao
CFMV. O Conselheiro Eduardo sugere que poderia um representante apresentar um manual
sobre a vquejada. O Conselheiro Cristiano, questiona se irá emitir Nota sobre a vaquejada. O
Conselheiro Eduardo, mais uma vez sugere a publicação da mesma. A Conselheira Vera
Minan, pergunta se os presentes deverão manifestar se é a favor ou contra a vaquejada. O
Presidente, sugere que seja emitida uma nota a qual informa a manifestação pela
regulamentação da vaquejada e não se posicionar se é a favor ou contra, uma vez que, se o
esporte for regulamentado todas as atividades serão delimitadas, disciplinadas e assim o bemestar animal ser contemplado. O Conselheiro Cristiano, informa que existe uma PEC
apresentada pelo Deputado Mitidieri regulamentando a vaquejada e informa que as pessoas
Rua Campo do Brito, 1151 – São José – Aracaju/SE – CEP 49020-380 - Fone/Fax (79) 3211-9905/3211-9906
E-mail: crmvse@infonet.com.br – Home Page: www.crmvse.org.br

2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

não sabem o conceito de vaquejada e a sociedade engloba tudo como vaquejada. O
Conselheiro Alceu salienta que os questionamentos sobre a vaquejada surgiram devido os
maus tratos vividos pelos animais, ressalta sobre a estrutura do rodeio de Barretos e a
contrapartida da renda ao hospital de câncer. O Presidente, informa que é a oportunidade de
implantar a contrapartida na vaquejada. O Conselheiro Alceu, informa que se for emitida uma
nota com o posicionamento do CFMV e do CRMV-SE alcançará uma grande dimensão.
Ressalta que se houver a proibição da regulamentação da vaquejada muitas famílias que tem o
esporte vaquejada como uma renda será prejudicada. Salienta que é necessário utilizar a mídia
para divulgação do posicionamento do CRMV-SE e que é a favor que regulamente a
vaquejada. O Presidente, solicita que os presentes informem se é a favor de consultar a
comissão de Ética do CRMV-SE, se irá emitir nota e se irão consultar os colegas Médicos
Veterinários por meio de plebiscito se é a favor ou conta a regulamentação da vaquejada. A
Conselheira Vera Minan, vota por consultar a comissão de Ética e emitir nota e divulgar na
mídia que este Conselho está se posicionando sobre o assunto. O Conselheiro Alceu,
informou que por representar uma classe o voto do colegiado tem relevância no sentido de
permanecer com o entendimento, mas é a favor de consultar a Comissão de Ética e que esta
possa ter um conhecimento específico sobre vaquejada antes de emitir parecer. O Conselheiro
Saulo, informa que o ponto principal que deverá ser feita uma reunião com conhecimento de
causa, ser bem trabalhado esse assunto. O Presidente, sugere que deverá procurar meios para
dirimir e não coagir. A Conselheira Vera Minan questiona se será estabelecido um prazo para
emissão desse parecer/nota, uma vez que, a sociedade está bombardeando sobre esse assunto.
O Conselheiro Eduardo, sugeriu que um Conselheiro poderia participar da reunião com a
Comissão de Ética. O Presidente, informa que se a Comissão necessitar de maiores
esclarecimentos sobre o assunto convida o Presidente da ABQM, o Sr. Henrique Brandão. O
Conselheiro Eduardo, concluiu sua fala dizendo que por mais que seja um mau estar a
exposição da vaquejada é necessário a construção de uma regulamentação. O Presidente
expõe seu posicionamento a qual é a favor da regulamentação, o problema existe na falta
desta e ressalta que implicará na economia e com isso a anulação da cadeia o que provocará
desemprego para a classe de Médicos Veterinários. O Conselheiro Alceu, perguntou a
Conselheiro Cristiano, qual o posicionamento dele. O Conselheiro Cristiano, respondeu que a
pressão popular está grande e que deverá regulamentar a vaquejada e assim mostrar o valor
econômico e social, ressalta que a vaquejada é o esporte de grande movimentação financeira,
e com a regulamentação será uma oportunidade de ouro para o reconhecimento do Médico
Veterinário mostrar sua importância profissional. O Presidente, finalizando a Sessão
Extraordinária comunicando que conforme votação unânime do colegiado será consultada a
Comissão de Ética e realizada uma reunião com a mesma no dia 24/10/2016, será emitida
uma nota e a mesma será divulgada no site sobre o posicionamento do CRMV-SE. Nada mais
sendo dito, o Presidente deu por encerrada a sessão plenária extraordinária e eu, KATIANE
MACEDO NASCIMENTO BARBOSA, nomeada Secretária ad hoc, lavrei a presente ata que
segue assinada por mim e demais membros presentes. Aracaju-SE, 20 de outubro de
2016...............................................................................................................................................
___________________________________________________________________________
RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA
Rua Campo do Brito, 1151 – São José – Aracaju/SE – CEP 49020-380 - Fone/Fax (79) 3211-9905/3211-9906
E-mail: crmvse@infonet.com.br – Home Page: www.crmvse.org.br

3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CANDICE GARCIA
ALCEU DANTAS DINIZ
CRISTIANO LUIZ BRAGA PAES BARRETO
EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS
VERA LÚCIA MINAN DE OLIVEIRA
SAULO MONTEIRO DE CASTRO
KATIANE MACEDO NASCIMENTO BARBOSA

Rua Campo do Brito, 1151 – São José – Aracaju/SE – CEP 49020-380 - Fone/Fax (79) 3211-9905/3211-9906
E-mail: crmvse@infonet.com.br – Home Page: www.crmvse.org.br

