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Ata da reunião da Associação Brasileira de Buiatria 

 

No dia 23 de outubro de 2009, no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte/MG, reuniu-

se a diretoria da Associação Brasileira de Buiatria. Estiveram presentes o 

Presidente Valentim Gheller (Buiatria-MG), o 1o. vice-presidente Daniel Ollhoff 

(Buiatria-PR) , o 2o. vice-presidente Maria Clorinda Soares Fioravanti (Buiatria-

GO/DF) e o Secretário Geral Maurício Garcia (Buiatria-SP). Além deles, estiveram 

presentes representantes de regionais e núcleos dos seguintes estados: RJ, ES, PE, 

MT e PA/AP. 

 

Temas discutidos e deliberações: 

 

1. Futuras sedes de congressos: ficou decidido que o Estado do Pará irá abrigar o 

Congresso Brasileiro de Buiatria em 2013 e o Estado de São Paulo em 2015. Ficou 

também acertado que será pleiteado junto à Associação Latinoamericana de 

Buiatria que São Paulo seja a sede do Congresso Latinoamericano de Buiatria em 

2015. 

 

2. Vogais da Associação Latinoamericana de Buiatria: foram indicados como 

vogais Maria Clorinda Soares Fioravanti (Buiatria-GO) e Alice Maria Melville 

Paiva Della Libera (Buiatria-SP). 

 

3. Representatividade da Associação Brasileira de Buiatria: foi salientada a 

importância da Buiatria ter assento nos órgãos decisórios das políticas pecuárias 

nacionais, bem como do esclarecimento da comunidade em geral acerca do 

significado da Buiatria e seu papel. Para tanto, ficou decidido que a Associação 

Brasileira de Buiatria irá considerar a contratação de uma agência de publicidade 

para organizar uma campanha da entidade, através da qual serão oficiados os 

principais órgãos oficiais (ministérios, secretarias, etc...), entidades (CFMV, 

CRMVs, CNPC, etc...), dentre outros. Neste sentido, será considerada uma 

reformulação no site da Associação Brasileira de Buiatria. 
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4. Participação de veterinários de campo: foi comentada a dificuldade de contar 

com a participação de veterinários de campo nos eventos da Buiatria, bem como 

em outras atividades, fato que prejudicaria a representatividade da entidade. 

Ficou decidido que a Associação Brasileira de Buiatria deverá concentrar esforços 

no sentido de ajustar a programação de seus eventos, com temas e formatos mais 

práticos, bem como se aproximar de exposições pecuárias e associações de criadores. 

 

5. Causas nacionais: foi discutida a necessidade da Associação Brasileira de 

Buiatria assumir um posicionamento mais concreto em questões nacionais ligadas 

à pecuária, visando estabelecer um objetivo a ser perseguido a médio e longo prazo. 

Para tanto, ficou estabelecido que serão organizadas reuniões virtuais para a 

discussão desses temas, bem como uma reunião presencial em 2010, em formato a 

ser definido. Caso a reunião se realize em Goiânia, a Buiatria-GO deverá 

proporcionar a hospedagem dos participantes, os quais, por sua vez, deverão arcar 

com suas despesas de viagem e alimentação. 

 

6. Posse da nova diretoria: foi dada posse à nova diretoria da Associação Brasileira 

de Buiatria, a qual passa a ser composta por Maria Clorinda Soares Fioravanti 

(Buiatria-GO) como Presidente, Valentim Gheller (Buiatria-MG) como o 1o. vice-

presidente e José Diomedes Barbosa (Buiatria-PA/AP) como o 2o. vice-presidente. 

Os cargos de Secretário e Tesoureiro deverão ser indicados pela nova Presidência 

da entidade. 

 

7. Passa a constar como representante do Núcleo de Buiatria do Espírito a Graziela 

Barioni. 


