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Em 27/05/2005, às 16:30, na sala “vip” do VI Congresso Brasileiro de Buiatria, 

realizado no Hotel Atlântico Búzios, Rio de Janeiro, estiveram reunidos 

representantes das associações regionais de buiatria dos estados de São Paulo 

(Francisco Leydson Feitosa), Pará/Amapá (José Diomedes Barbosa), Bahia 

(Luciano Figueiredo), Paraná (Daniel Ollhoff), Rio de Janeiro (Cícero Pitombo) e 

Pernambuco (José Augusto Afonso), bem como dos núcleos regionais da buiatria dos 

estados da Paraíba (Patrício Marques de Souza), Goiás/Distrito Federal (José 

Renato Borges) e Rio Grande do Norte (Raimundo Barreto). Também participaram 

da reunião as seguintes pessoas: Dirce Helena Carvalho (MG), Maria Clorinda 

Fioravanti (GO), Fávio Graça (RJ), Graziela Barioni (ES), Júlio Naylor Lisboa (PR), 

Paulo César Amaral Silva (RJ), Carla Lopes Mendonça (PE), Marcelo de Sá Pacheco 

(RJ) e Pierre Castro Soares (PE) e Maurício Garcia (SP). 

 

Após a abertura da reunião feita pelo presidente, Cícero Pitombo, a palavra foi 

passada ao secretário-geral, Maurício Garcia, para a condução dos trabalhos, que 

abordaram os seguintes assuntos: 

 

1. XII Congresso Latinoamericano de Buiatria, a ser realizado no Chile, no período 

de 11 a 18/11/2005. Ficou decidido que durante esse evento, se nenhum outro país 

postular a realização do XIII congresso (2007), o Brasil irá oferecer essa 

candidatura. 

 

2. XXIV Congresso Mundial de Buiatria, a ser realizado na França, no período de 

15 a 19/10/2006. Ficou decidido que nesse evento, durante a reunião da Associação 

Mundial de Buiatria, o Brasil irá apoiar a candidatura do Chile para sediar o XXVI 

congresso (2010). 

 

3. Associações e núcleos. Foram apresentadas propostas para a criação de dois 

novos núcleos (Minas Gerais e Espírito Santo), que foram acolhidas e aprovadas 

pelas regionais. Além disso, foi renovado, por mais um ano, o status de núcleo dos 
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estados de Rio Grande do Norte, Paraíba e Goiás/Distrito Federal, os quais deverão 

apresentar até 27/05/2006 a sua proposta para conversão em associação, dentro 

das previsões estatutárias. Quanto ao núcleo do estado de Alagoas, foi proposto seu 

descredenciamento a partir de 27/06/2005, caso até essa data não haja uma 

manifestação expressa de seus responsáveis por sua manutenção. 

 

4. Próximo evento. Foi aprovada por unanimidade a candidatura (única) do estado 

de Minas Gerais para sediar o VIII Congresso Brasileiro de Buiatria, em 2009. 

 

5. Outros assuntos. Ficou estipulado que a nova diretoria da Associação Brasileira 

de Buiatria deverá providenciar o registro formal da entidade, sendo que as 

regionais serão solidárias financeiramente para tanto. Outros assuntos foram 

propostos, tal como a realização de reuniões temáticas mais frequentes da entidade, 

bem como a criação de um documento contendo as linhas mestras ou diretrizes 

temáticas para todos os congressos brasileiros de buiatria. 

 

Nada mais tendo a ser discutido, o presidente Cícero Pitombo encerrou a sessão, 

convidando todos à solenidade de transmissão de posse da presidência da entidade 

para o Daniel Olloff, e eu, Maurício Garcia, lavrei a presente ata. 

 

Búzios, Rio de Janeiro, 27 de maio de 2005. 

 


