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Ata de Fundação da Associação Brasileira De Buiatria 

 

As  dez horas do dia vinte e um de agosto de um mil novecentos e oitenta, 

em dependências da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, sita no “Campus” da Cidade Universitária 

“Orlando de Salles Oliveira”, localizado no bairro do Butantã, nesta capital 

São Paulo, presentes os médicos veterinários e professores universitários 

infra-assinados, procedeu-se a presente Assembleia Geral, regularmente 

convocada para instituição de uma sociedade civil, científica, cultural sem 

fins lucrativos denominada Associação Brasileira de Buiatria (ABB). 

Preliminarmente, os presentes elegeram para presidir os trabalhos desta 

sessão o Sr. Prof. Dr. Leonardo Miranda de Araújo, o qual escolheu a mim 

Bel. Pyrro Massella, para Secretário, “ad hoc”. Iniciando os trabalhos, o Sr. 

Presidente, após cientificar os presentes sobre as atividades que desenvolveu 

no X Congresso Mundial de Buiatria, realizado no México no decorrer do 

mês de agosto de 1978, submeteu aos presentes proposta no sentido de ser 

instituída no Brasil, com sede nesta Capital de São Paulo, Associação 

Brasileira de Buiatia. Amplamente discutido o assunto e baseado 

primordialmente no Estatuto da Associação Mundial de Buiatria, 

deliberaram-se, por unanimidade de votos, criar a Associação Brasileira de 

Buiatria com sede e foro nessa capital de São Paulo, sem fins lucrativos, com 

prazo de duração indeterminado, administrada por uma Diretoria 

Executiva, cujo Diretor Presidente a representará em juízo ou fora dele, a 

qual tem por objetivo primordial congregar todos os médicos veterinários, 

interessados em problemas gerais ou especiais relativos à espécie bovina. 

Deliberou-se também que seus associados ou membros de qualquer categoria 

não respondem nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações assumidas 

pela Associação, que seu estatuto pode ser alterado e que, no caso de 

dissolução, seu patrimônio será destinado a entidade filantrópica congênere. 



 
 

 2 

Transcrição do livro Ata de Reuniões da Associação Brasileira de Buiatria 

A seguir, a Assembleia Geral, após discutir e analisar, aprovou o seguinte 

Estatuto Social: “Estatuto da Associação Brasileira de Buiatria”. 

 

CAPÍTULO I – CONSTITUIÇÃO E FINALIDADES  

 

Artigo 1º. A Associação Brasileira de Buiatria (ABB) é uma sociedade civil, 

de caráter científico e cultural, sem fins lucrativos, com prazo de duração 

indeterminado, com sede e foro na cidade de São Paulo, constituída por 

médicos veterinários do Brasil interessados em problemas gerais e especiais 

relativos à espécie bovina.  

 

Artigo 2º.  São finalidades da ABB: 

I. Programar e estimular pesquisas e estudos no campo da Buiatria; 

II. Realizar reuniões, jornadas, congressos, simpósios destinados ao ensino, 

intercambio e difusão dos conhecimentos e pesquisas da Buiatria; 

III. Realizar cursos de aprimoramento ou aperfeiçoamento na Buiatria; 

IV. Proporcionar recursos materiais para estudos e pesquisas no campo da 

Buiatria; 

V. Proporcionar informações científicas e de cultura geral e especializada 

aos seus sócios; 

VI. Assessorar e elaborar com entidades culturais, educacionais, técnicas, 

científicas de direito público ou privado, nacionais ou internacionais que no 

seu todo ou em parte executem pesquisas em Buiatria. 

 

CAPÍTULO II – DOS SÓCIOS E DAS CONTRIBUIÇÕES 

 

Artigo 3º. O número de sócios é ilimitado e o quadro social é composto das 

seguintes categorias: 
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I. Membro fundador: Todos aqueles que participaram da Assembleia Geral 

da fundação da Associação de Buiatria e subscreveram as respectivas atas 

os quais, para todos os fins de direito e de obrigações, são também 

considerados como membros efetivos; 

II. Membros efetivos: todos os médicos veterinários, devidamente inscritos 

nos respectivos Conselhos Regionais De Medicina Veterinária, que venha a 

inscrever-se na ABB, cuja a proposta de admissão deverá ser assinada pelo 

candidato, endossada por outros dois membros já efetivos e aprovada pela 

diretoria executiva. 

III. Membros correspondentes: os médicos veterinários que residam fora do 

Brasil e manifestem interesse pela Buiatria; 

IV. Membros honorários: médicos veterinários ou cientistas renomados que 

tenham prestados relevantes serviços a Buiatria e cujo os nomes sejam 

aprovados pela Assembleia Geral; 

V. Membros beneméritos: pessoas de comprovada idoneidade, sem distinção 

de nacionalidade ou profissão que tenham prestados relevantes serviços ou 

significativos auxílios a ABB, cujos os nomes sejam aprovados pela Diretoria 

Executiva; 

VI. Membros contribuintes: qualquer pessoa física ou jurídica que coopere 

para o engrandecimento da ABB. Tais membros deverão ser indicados, no 

mínimo, por três membros efetivos e aprovados pela diretoria executiva e 

terão direito de apresentar trabalhos científicos ou comunicações em 

qualquer reunião da ABB; 

Os membros efetivos, quites com a tesouraria, terão os seguintes direitos:  

a) Votar para qualquer cargo; 

b) Ser votado para qualquer cargo, após decorridos 24 meses de sua admissão 

e respeitadas as restrições previstas nesse estatuto; 

c) Apresentar trabalhos científicos ou comunicações em reunião científica 

da ABB; 
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d) Propor admissão de novos sócios; 

e) Participar com direito a voto, das Assembleias Gerais da ABB. 

 

Artigo 4º Será passível de penalidade conforme a gravidade da infração o 

sócio cuja a conduta contrariar os preceitos desse estatuto, dos princípios de 

ética ou que vierem causar danos morais ou materiais a classe ou a ABB.  

 

Artigo 5º. Para associar-se a ABB o candidato deverá pagar taxa de 

inscrição, no valor estabelecido, anualmente, pela diretoria executiva, bem 

como contribuição anual, cujo o valor não poderá ultrapassar a 20% do valor 

referência vigente nesta capital.  

Parágrafo 1º. Os membros correspondentes, beneméritos e honorários estão 

isentos do pagamento de quaisquer taxas ou inscrição. 

Parágrafo 2º. Os membros não quites com a tesouraria não poderão usufruir 

de quaisquer direitos conferidos aos sócios da ABB.  

 

CAPITULO III – DA ORGANIZAÇÃO 

 

Artigo 6º. A ABB compõe-se dos seguintes órgãos:  

I. Diretoria executiva; 

II. Assembleia Geral. 

Parágrafo único. A critério da Assembleia Geral poderão ser criados 

colegiados, tais como: Conselho Consultivo, Comissão Científica e outras 

correlatas.  

 

Artigo 7º. A diretoria executiva terá mandato de três anos, podendo haver 

recondução de seus membros. 
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Artigo 8º. A diretoria executiva, cujos os componentes devem ser membros 

efetivos, eleitos pela Assembleia Geral, constitui-se de:  

 

a) Diretor Presidente 

b) 1º Vice-Diretor Presidente 

c) 2º Vice-Diretor Presidente 

d) Tesoureiro Geral 

e) 1º Tesoureiro 

f) 2º Tesoureiro 

g) Secretário Geral 

h) 1º Secretário 

Parágrafo único: O Diretor Presidente poderá designar, para seu assessor, 

pessoa de sua confiança.  

 

Artigo 9º. Compete a diretoria executiva 

I. Definir as diretrizes básicas da sociedade “ad referendum” da Assembleia 

Geral; 

II. Deliberar sobre assuntos de interesse que lhe forem encaminhados pelos 

membros da ABB; 

III. Deliberar sobre as propostas para admissão de sócios; 

IV. Preparar o relatório das atividades e o balancete financeiro no fim do 

mandato para a apreciação da assembleia Geral. 

 

Artigo 10º. A diretoria executiva reunir-se-á ordinariamente, quando 

convocada pelo Presidente.  

Parágrafo único. A ABB poderá fazer parte, colaborar e receber 

colaboração de organizações que venham a ser enviados com objetivos 

semelhantes aos referidos no presente artigo. 
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Artigo 11º. A diretoria executiva deliberara por votação majoritária dos 

seus membros, cabendo ao presidente também o voto de qualidade. 

 

Artigo 12º. Compete ao Presidente. 

I. Administrar a ABB; 

II. Representa-la em juízo e fora dele; 

III. Presidir as reuniões em diretoria; 

IV. Convocar Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias; 

V. Firmar juntamente com o tesoureiro geral os documentos necessários a 

movimentação do numerário junto aos estabelecimentos de crédito, 

repartições públicas ou privadas afins ou correlatas; 

VI. Contratar ou dispensar funcionários, de acordo com o Secretário Geral. 

Parágrafo único. O Diretor Presidente em seus impedimentos, será 

substituído pelo 1 º Vice-Presidente e, na falta deste, pelo 2 º Vice-Presidente. 

 

Artigo 13 º. Compete ao Secretário Geral 

I. Dirigir os serviços de secretaria, bem como exercer outras atividades 

peculiares ao cargo; 

II. Secretariar as reuniões da diretoria e das Assembleias e redigir as atas e 

o relatório final. 

 

Artigo 14º. Compete ao Tesoureiro Geral 

I. Administrar os fundos e rendas da ABB; 

II. Efetuar as despesas autorizadas pelo Diretor Presidente, assinando 

conjuntamente com Diretor Presidente ou Secretário Geral os documentos 

necessários da movimentação do numerário junto aos estabelecimentos de 

créditos; 

III. Apresentar relatório anual a diretoria e balancete final a Assembleia 

Geral.  
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Artigo 15º. A Assembleia Geral reunir-se-á, anualmente, para ouvir o 

relatório do Presidente, e, tri anualmente, para eleger a nova diretoria e 

colegiados, bem como para dar posse a nova diretoria eleita o que deverá 

verificar-se dentro de vinte (20) dias após as eleições e deliberará por 

votação majoritária. 

 

Artigo 16º. A Assembleia Geral e o órgão soberano da ABB, com poderes 

para resolver quaisquer assuntos, decidir, deliberar, aprovar e ratificar ou 

não todos os atos sociais.  

 

Artigo 17º. A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre 

que convocada pelo Presidente ou por requerimento de, no mínimo 1/4 do 

número de sócios quites com a tesouraria.  

Parágrafo 1. O prazo para instalação da Assembleia Geral, em primeira 

convocação, será de 15 (quinze) dias e o número mínimo de sócios para sua 

realização será de 1/4 do número total de sócios efetivos. 

Parágrafo 2. Em segunda convocação a Assembleia Geral reunir-se-á e 

deliberará com qualquer número.  

Parágrafo 3. Em caso de urgência e a critério da diretoria poderá ser 

convocada uma Assembleia Geral extraordinária com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias.  

 

Artigo 18º. São atribuições da Assembleia Geral 

I. Eleger a diretoria executiva da ABB e seus colegiados; 

II. Deliberar sobre o relatório final do Secretário Geral e do Tesoureiro Geral; 

III. Votar propostas sobre alterações deste estatuto; 

IV. Debater assuntos da ABB; 

V. Fixar as contribuições anuais dos seus sócios. 
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CAPITULO IV – DAS RENDAS E DO PATRIMÔNIO 

 

Artigo 19º. Constituem receita da ABB 

I. As taxas de inscrição e as contribuições anuais dos seus sócios; 

II. Contribuições, doações, subvenções de particulares, entidades públicas e 

de organizações industriais; 

III. Produtos cobrança de taxas de cursos, reuniões, jornadas ou congressos 

promovidos pela ABB; 

IV. Receitas de correntes de bolsas ou auxílios para pesquisas e estudos 

patrocinados pela ABB; 

V. Furos e correção monetária de depósitos e títulos; 

VI. Receitas patrimoniais e eventuais. 

 

Artigo 20º. A escrituração contábil deverá ser feita em livros revestidos das 

formalidades legais.  

 

Artigo 21º. O patrimônio social será constituído por: 

I. Bens moveis e imóveis que adquirir; 

II. Bens e legados que foram doados. 

 

CAPITULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 22º. Nenhum membro da diretoria executiva ou dos colegiados da 

ABB poderá ser remunerado, a qualquer título, por serviços prestados, a 

Associação. 

 

Artigo 23º. Os membros da ABB não respondem nem mesmo 

subsidiariamente por qualquer obrigação assumida expressa ou 

implicitamente pela associação.  
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Artigo 24º. Para a dissolução da ABB, deverá ser convocada Assembleia 

Geral extraordinária, sendo necessário o voto favorável, exercido 

pessoalmente, 2/3 de todos os membros efetivos da ABB.  

 

Artigo 25º. Em caso de dissolução os bens doados a ABB serão doados a 

entidade filantrópica e henemerita correlata.  

 

Artigo 26º. Este estatuto, aprovado pela assembleia de Fundação da 

Associação Brasileira de Buiatria (ABB), a qual escolherá sua diretoria e 

colegiados, entrará em vigor na data de seu registro no órgão competente. 

Relativamente a concentração de sócios efetivos desta entidade, deliberou-

se que os elementos que subscreveram a presente ata de Fundação da 

Associação Brasileira de Buiatria serão considerados como sócios efetivos 

para todos os fins de direito. Prosseguindo em seus trabalhos, passou-se a 

execução da diretoria executiva, tendo sido eleitos os seguintes nomes:  

 

Diretor Presidente: Prof. Dr. Leonardo Miranda de Araújo. 

1º Vice-Diretor Presidente: Prof. Dr. Jadyr Vogel. 

2º Vice-Diretor Presidente: Prof. Dr. Vicente Borelli. 

Tesoureiro Geral: Prof. Dr. Raphael Valentino Riccetti. 

1º Tesoureiro: Dr. Jose Luiz D`Argelino. 

2º Tesoureiro: Dr. Wanderlei Pereira de Araújo. 

Secretário Geral: Prof. Dr. Antônio Matera. 

1º Secretário: Prof. Dr. Antônio Fernandes Filho. 

Assessor da Presidência: Dr. Pyrro Massella. 

 

Face aos resultados do pleito, os membros eleitos assumiram seus cargos 

perante essa Assembleia Geral. A seguir, foram aprovados os nomes dos 

seguintes membros para composição do colegiado desta entidade a saber:  
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Conselho consultivo: Prof. Dr. Romeu Diniz Lamounier, Prof. Dr. Feres 

Saliba, Prof. Dr. Leônidas Machado de Magalhães, Prof. Dr. Osmane 

Hipólito, Prof. Dr. Antônio Mies Filho, Prof. Dr. Guilherme Antonio da 

Costa Filho e Prof. Dr. Luiz de Melo Amorim.  

 

Comissão cientifica: Prof. Dr. Adayr Mafuz Saliba, Prof. Dr. Fernando 

Moreira da Silva, Prof. Dr. Joaquim Martins Ferreira Neto, Prof. Dr. 

Benedicto Wladimir de Martins, Prof. Dr. Waldyr Gandolf, Prof. Dr. 

Francisco Megale, Prof. Dr. Milton Santos de Campos, Prof. Dr. Eduardo 

Harry Birgel e Prof. Dr. Jose Bahia Dantas. 

 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, da presente 

Assembleia Geral, da qual eu, Dr. Pyrro Massella, lavrei a presente ata que 

lida e achada conforme foi por todos assinada.  

 

São Paulo, 21 de agosto de 1980. 

 

Secretário: Pyrro Massella, Presidente: Prof. Dr. Leonardo Miranda de 

Araújo, demais membros presentes.  

 

Assinaturas: Leonardo Miranda de Araújo, Pyrro Massella, Adayr Mafuz Saliba, Vicente 

Borelli, Antônio Fernandes Filho, ***********, João Gilberto Lopes Pereira, Antônio Matera, 

José Luiz D`Agelino, Romeu Diniz Lamounier, Wanderley Pereira de Araújo, José Cesar 

Panetta, ***********, Eduardo Harry Birgel, Luiz Cappieri, Milton Santos de Campos, 

Benedicto Wlademir de Martins, Mario Mariano, Benjamin Eurico Malucelli, Tamara 

Nikitin, Mosoí Iwoaki, Jose Pedeiti Neto, Masaio Mizuno Ishizuka, Omar Miguel, Silvia 

Arruda Vasconcellos, Sergio Benassi, Saemi Ogassawara, Elizabeth Oliveira da Costa, Carlos 

Almeida Santa Rosa, Ricardo Coutinho do Amaral, Irvênia Luiza de Santis Prada., Antônio 

Alberto D’Errico, ***********, Paulo Sérgio de Moraes Barros, ***********, Arani Nanci 

Bonfim, Maria Acelina Martins de Carvalho, Maria Angelica Miglino, ***********, 



 
 

 11 

Transcrição do livro Ata de Reuniões da Associação Brasileira de Buiatria 

***********, Fernando José Benessi, Jose de Alvarenga, ***********, ***********, Franklin de 

Almeida Sterman, ***********, José de Angelis Cortês, ***********, ***********, Maria Helena 

Matiko Akao Larson, Mitika Kuribayashi Hagivana, Eurico Limpei Hortolândia, Renato 

Campanarut Barnabé, José Alberto  Pereira da Silva, Valquiria Hyppolito Barnabé, 

Raysildo Barbosa Lobo, Euclides Onofre Martins, Roberto Grichi, ***********, Carlos 

Eduardo Larsson, Fernando Sogorb Sanchis, Flávio Prada, Wilson Gonçalves Viana, 

***********, Rodolfo Nascimento Junior, Marlene Pezzutti Holzchuh, Idíácio Luiz 

Sienhodirn, Silvio Ferri, Antônio Carlos Gouveia, José Orlando Prucoli, Walter Nazário, 

Renato Viotti, Antonio Guimarães Ferri, Geraldo Mosse, Sérgio de Moraes, Arlindo Garcia 

Moreno, Licio Velloso, René Dubois, Waldemar Luiz Naclério Torres, Marcus Antônio 

Zanetti, Omar Enrique Zambrano Aguilera, Marinesio Onofre Araújo, Kazuo Hojo, Maria 

Regina Baccaro e Waldir Gandolfi.  
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Ata de Reunião da Associação Brasileira de Buiatria 

 

Às quinze horas do dia 22 de outubro de 1996, nas dependências do XV 

Congresso Pan-Americano de Medicina Veterinária, realizado no palácio 

popular da cultura, na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, 

reuniram-se aos médicos veterinários ligados a Buiatria, convocados pelo 

senhor Presidente da Associação Brasileira de Buiatria, Prof. Dr. Jadyr 

Vogel. Após a abertura, o senhor presidente passou a palavra ao Dr. René 

Dubois, o qual discorreu sobre o histórico e a constituição da Associação, 

bem como dos eventos realizados ligados a Buiatria. Em seguida, passou a 

palavra ao Prof. Dr. Jose Luiz D’Angelino, 1º Tesoureiro da entidade, o qual 

destacou a necessidade de sua restruturação. O senhor presidente, em 

seguida, abriu a palavra para discussão em plenário o qual, após ampla 

discussão, aprovou por unanimidade, constituir uma comissão de 

restruturação da Associação Brasileira de Buiatria. A comissão eleita foi 

composta pelos os seguintes membros: José Luiz D’Angelino, José Mário 

Girão de Abreu, Ivan Roque de Barros Filho, Lúcio Esmeraldo Honório de 

Melo, Jose Renato Junqueira Borges, Luciano José Costa Figueiredo e 

Mauricio Garcia, com o objetivo de fomentar a criação de núcleos estaduais 

de Buiatria e de propor um novo estatuto para a entidade a ser aprovado 

em Assembleia Geral que será convocado para este fim, por ocasião do 

Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, a ser realizado em 1997, na 

cidade de Gramados–RS. Como ninguém quisesse mais fazer uso da palavra, 

o Senhor Presidente encerrou os trabalhos e eu, José Luiz D’Angelino, na 

qualidade de secretário da reunião lavrei a presente ata que será subscrita 

pelos presentes.  

Assinaturas: Jose Luiz D’angelino, Jadyr Vogel, Mauricio Garcia, Luciano José Costa 

Figueiredo, Ivan Roque de Barros Filho, Lucio Esmeraldo Honório de Melo, Jose Mario 

Girão de Abreu, Denise Howard, Eduardo Harry Birgel, René Dubois, Jomar Antônio de 

Jesus Moura, ********** e Noely Martins Sá Moura. 
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Ata de Reunião da Associação Brasileira de Buiatria 

 

As dez horas do dia 2 de outubro de 1997, nas dependências do Hotel Serrano, 

na cidade de Gramado–RS, reuniram-se os buiatras brasileiros para 

deliberar assuntos pertinentes a Associação Brasileira de Buiatria. Entre 

outros, estiveram presentes os seguintes membros da comissão de 

restruturação: Mauricio Garcia, José Luiz D`Angelino, Ivan Roque de 

Barros Filho e José Renato Junqueira Borges. Também estiveram presentes 

os Doutores Jadyr Vogel, René Dubois, Aldo Perez Rivera (da Associação 

Latino Americana de Buiatria). A mesa diretoria da reunião foi composta 

por Mauricio Garcia e Andréa Verissimo da Fonseca. Com a palavra, 

Mauricio Garcia, que dirigiu os trabalhos da reunião, foi feita a abertura 

que constou de um histórico da entidade e informes gerais ligadas a Buiatria. 

Passou-se em seguida a discussão do estatuto. Após exaustivas discussões 

ficou aprovado o seguinte estatuto: 

 

 Artigo 1. A Associação Brasileira de Buiatria é uma sociedade civil fundada 

em vinte e um de agosto de 1980, de caráter tecnológico, cientifico e cultural, 

sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, e constituídas por 

médicos veterinários brasileiros interessados em temas relacionados a 

Buiatria.  

 

Artigo 2. Entende-se por Buiatria como o segmento de medicina veterinária 

que aborda os diversos aspectos relacionados com a espécie bovina. 

 

Artigo 3. A principal finalidade da Buiatria é fomentar a atividade dos 

profissionais especializados em Buiatria, promovendo o intercambio, entre 

eles e estimulando o seu continuo aperfeiçoamento técnico cientifico.  
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Artigo 4.  A Buiatria não constituirá personalidade jurídica própria. A base 

de seu funcionamento dar-se-á de forma descentralizada através de 

regionais, criadas em cada estado do território nacional. 

 

Artigo 5. As regionais da Buiatria serão criadas livremente por médicos 

veterinários buiatras de cada estado e terão personalidade jurídica, 

estatutos e inscrição ao cadastro geral da constituinte (CGC) próprias.  

 

Artigo 6. Fica facultado a cada regional optar pela estrutura 

administrativa que melhor lhe convier, bem como fica a seu critério fixar 

as taxas e joias para filiação de seus sócios desde que sejam médicos 

veterinários regularmente inscritos nos respectivos conselhos regionais de 

Medicina Veterinária (CRMV).  

 

Artigo 7. A razão social das regionais deverá ser composta pelas palavras 

“Associação Brasileira de Buiatria”, seguida da palavra “Regional” e o nome 

do Estado. A abreviação da entidade será composta pela palavra 

“BUIATRIA” (maiúscula), seguida da sigla do estado.  

 

Artigo 8. Não existirão taxas ou emolumentos compulsórios a serem 

recolhidos pelas regionais junto a entidade Federal.  

 

Artigo 9. As demais regionais das Buiatrias não responderão, nem mesmo 

subsidiariamente, por qualquer obrigação assumida expressa ou 

implicitamente por uma determinada regional.  

 

Artigo 10. As regionais deverão efetuar suas ações em âmbito estadual, mas 

será conveniente que, sempre que possível, estendam seus benefícios aos 

sócios das regionais de outros Estados. 



 
 

 15 

Transcrição do livro Ata de Reuniões da Associação Brasileira de Buiatria 

Artigo 11. A cada dois anos a Buiatria devera organizar um congresso 

nacional que recebera o nome de “Congresso Brasileiro de Buiatria”. A sede 

do congresso será escolhida na forma de rodizio entre os estados das 

regionais da entidade ao final de cada evento.  

 

Artigo 12. A diretoria da regional que irá sediar o próximo congresso 

responderá pela entidade federal durante os dois anos que antecedem o 

evento. Assim, o presidente da regional será também o presidente da 

Buiatria que deverá representa-la sempre que necessário.  

 

Artigo 13. Cada regional deverá indicar um representante para participar 

de uma reunião que será realizada a cada dois anos, sempre ao final do 

Congresso Brasileiro de Buiatria. A reunião servirá para definir a sede do 

próximo congresso, bem como para traçar diretrizes de ações comuns e 

arbitrar eventuais pendencias de suas regionais.  

 

Artigo 14. O presente estatuto deverá ser incluído como anexo aos estatutos 

das regionais da Buiatria. 

 

Artigo 15. O presente estatuto só poderá ser alterado em reunião dos 

representantes das regionais da Buiatria, a qual também terá poderes para 

resolver os seus casos omissos.  

 

Artigo 16. Este estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação.  

Após a aprovação por aclamação dos estatutos, passou-se a discussão do 

Congresso Brasileiro de Buiatria. Por unanimidade ficou aprovado que o 

terceiro Congresso Brasileiro de Buiatria será realizado no ano de 1999 no 

estado de São Paulo cuja respectiva regional passará doravante a responder 
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pela entidade federal. Após esclarecimentos finais, foi declarada encerrada 

a reunião.  

Assinaturas: Andréa Verissimo da Fonseca, Humberto Alencar Guerra Affonso da Costa, 

Marcia Travassos de Oliveira, Marcia Dutra de Barcellos, Cesar Diab Freire, Pierre Castro 

Soares, Ismael Raimundo Lara, José Renato Junqueira Borges, Ligia Catarino, Flavio 

Augusto Soares Graça, Francisco Eduardo da Rocha, Joaquim Magno dos Santos, Guilherme 

Nunes de Souza e René Dubois. 
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Ata de Reunião da Associação Brasileira de Buiatria 

 

As 18 horas do dia 5 de julho de 1999 nas dependências do anfiteatro 

“Camargo Guarniere”, da Universidade de São Paulo, durante o III 

Congresso Brasileiro de Buiatria, II Congresso Paulista de Buiatria e IV 

Curso de Atualização em Clinica Buiatrica, realizado na cidade de São 

Paulo, reuniram-se os buiatras convocados pelo senhor presidente da 

Associação Brasileira de Buiatria, Prof. Dr. Mauricio Garcia, com o objetivo 

de escolher a futura sede da Associação Brasileira e, consequentemente, do 

IV Congresso Brasileiro de Buiatria. Após a abertura da reunião, a palavra 

foi concedida ao Dr. Mario Pompeo, representando o Estado do Mato Grosso 

do Sul e, em particular, a cidade de Campo Grande levando ao conhecimento 

de todos o interesse, do estado da cidade, em realizar o IV Congresso 

Brasileiro de Buiatria, o que foi aprovado por aclamação.  A Associação 

Brasileira de Buiatria passa a ter então, a seguinte diretoria, com mandato 

até 2001. Mario Leite Pompeo (presidente), Osvaldo A. Rodrigues e Walter 

B. Carneiro (vice-presidente), Maria Aparecida Schenk (secretaria), Carlos 

Sanches (segundo secretário), Patrícia Campos (primeiro tesoureiro) e 

Adilson Consiane (segundo tesoureiro). 

Como ninguém mais quisera fazer uso da palavra, o Senhor Presidente 

encerrou os trabalhos e eu, Alice Dera Libera, na qualidade de secretária da 

reunião lavrei a presente ata, que será subscrita respectivos membros 

presentes.  

 

Assinaturas: Mauricio Garcia, Alice Maria Melville Paiva Della Libera, Vivian Soares 

Gallo, Sandra Satiko Kitamura, Marcia Regina Faccioli, Renata Paraventi, Livia Himori 

Okuda, Valéria Aparecida Caobianco Sant’Ana, Adriana Dausen Meyer, Flávio Augusto 

Soares Graça, José Renato Junqueira Borges, Camila Milani, Mônica Regina Brito, Livia 

Maris N. Noronha, Maria de Fátima Monteiro Martins, Fabiana Anselmo Rosa, Rodrigo 

Silvério Ferreira da Cruz, Francisco Leydson Formiga Feitosa, Fernando Cruz Lacerda, 
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Fernando José Benesi, Alexandre Franco de Godoi, Elizabeth Bohlandi, Maria Aparecida 

Moreira Schenk, Rinaldo Batista Viana, Ademário Fernandes de Carvalho Filho, Caio 

Villaça Alves, Ana Maria Centola Vidal, Antônio Maximiano Neto, Cristiano Rosa de 

Moura, Roberto Calderon Goncalves, José Augusto Basto Afonso, Edisio Oliveira de 

Azevedo, David John Wilson, Osvaldo A. Rodazuer, Marcio Kuchenbuck, Pierre Castro 

Soares, Gustavo Eduardo Freneau, Vivien Lettry, Akio Saito, Ricardo Caibonau Chifel, 

Claudia Del Fava, Ruoiger Daniel Ollhoff, Mauro Jose Goncalves Bezerra, Juracy de Castro 

Borba Santos Junior, Lívia Raduan Pochini Molina, Maria Consuelo Caribé Ayres, Daniela 

Benetti, Margareth Moura Ferreira, Golda Meier Minervino, Patrícia Pereira da Silva de 

Freitas, Waldyr Velloso de Almeida Filho, Annelise Carla Camplesi, Renata Gebara 

Sampaio Dória, Imke Barbara Pfeifer Barbosa  Rogério Bonfim Domenici, Fabio Luis C. 

Pereira, José Cardoso Macedo Filho, Simone Sarafina Lopes, Douglas Haas de Oliveira, Ivan 

Ribeiro de Castro, Paulo Francisco Domingues, Raul Casas Olascoaga, Thais Eleonora 

Franco Sanches, Eliane Botigelli, João Paulo Elsen Saut, Maristela Vasconcllos Cardoso, 

Mario Tavares Moura, Francisco Pupo Pires Ferreira, José Reinaldo dos Reis Ferreira, 

Rodrigo Antônio Cesar Lima, Ana Beatriz de Barros Maciel, Luciana Ferreira de Melo, 

Wilmar Kruger D’Almeida, Luís Gustavo Kraemer Wenzel, Patrícia Massumi Koga, Cássio 

Marcelo Martins Correa, Paulo Augusto Lombardi Ferreira, Raquel Rodrigues Maia, 

Claudio Wermelinger da Fonseca, Odival C. de Rezende Filho, Dario Saraiva Borges, 

Henrique Augusto Lima Fernandes, José Henrique Saraiva Borges, Marcus Vinicius 

Ferreira de Alvarenga, Gabriel Bottini da Silva, Marcello Ribeiro Bermúdez Cabrera, 

Mercelo Paz Medice, Marcio de Lima Alves Ferreira, Jilo Maciel Ortiz, Cristiano Grisi do 

Nascimento, Felipe Perecin, Daniela Becker M. Pinto, Flávia Gimenes DallIgna Rosa, 

Adriana Cabral Lustoza, Carla Pattini de Lorenzo, Christian Breier, Luis Henrique Martins 

Pereira, Lucas Coelho Peres, Edivaldo Nunes Martins, Juarez Pinto Fernandes Tavora, 

Patricio Marques de Souza, Lúcia Helena Rodrigues, Ivan Roque de Barros Filho, Adriano 

D’andrea Pierrott, Pércio dos Santos Gaspar, Elzimar S. da Silva, Erico Augusto Rezende, 

Cristina Sartorato, Patricia Regina Kondor, Carolina Siqueira Ferreira de Oliveira 

Manaia, Fernanda de Souza Meirelles Biojone, Claudio Solis Solis,Wanderley Pereira de 

Araújo, Marta Lizandra do Rego Leal, Carla Lopes de Mendonça, Fernanda da Silva 

Pereira, Danielle Pinheiro Sobreira Rodrigues, Viviane Gomes, Severino Vicente da Silva, 

Eduardo Harry Birgel Junior e Mario Luiz Pompeo. 
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Ata de Reunião da Associação Brasileira de Buiatria 

 

As dezesseis horas do dia 17 de maio de 2001, nas dependências do auditório 

Germano de Barros, localizado no Palácio Popular da Cultura, na Cidade de 

Campo Grande, estado Mato Grosso do Sul, reuniram-se os buiatras 

brasileiros convocados pelo Senhor Presidente da Associação Brasileira de 

Buiatria, Dr. Mário Luiz Pompeo, com o objetivo de julgar uma alteração 

no estatuto, nos seguintes pontos: inclusão de outras espécies que não só 

bovinos, na apresentação de trabalhos; inclusão de outros profissionais como 

sócios da Associação Brasileira de Buiatria; a criação de um fundo de apoio 

as regionais; e a candidatura para uma nova diretoria até o ano de 2003, do 

V Congresso Brasileiro de Buiatria. O senhor Presidente, Dr. Mario Luiz 

Pompeo, durante o IV Congresso Brasileiro de Buiatria, iniciou a reunião, 

da qual fizeram parte os seguintes integrantes: Dr. Carlos Eurico Fernandes 

(MS), Dr. José Augusto Bastos (PE); Dra. Alice Della Libera (SP); Dra. 

Sandra Kitamura (SP); Dr. Nivaldo de Azevedo Costa (PE); Dra. Maria 

Clorinda Soares Fionavante (GO); Dr. José Diomédes (PA); Dra. Elizabeth da 

Cruz Cardoso (PA); Dra. Valeria Sant’ana (SP); Dr. Eduardo Birgel Junior 

(SP); Dra. Maria Consuelo Aires (BA); Dr. Marcelo Diniz Santos (MT); Dr. 

Gustavo Eduardo Freneam (GO); Dr. Edivaldo Nunes Martins (MT); Dr. 

Francisco Aluísio Cavalcante (RO); Dr. Cicero Pitombo (RJ); Dr. Flavio 

Graça (RJ); Dr. José Renato Borges (DF); Dr. Alcimar de Souza Maciel (MS); 

Dr. René Dubois (DF); Dr. Ricardo Ugarte (Uruguai); Dr. Mauricio Garcia 

(SP); Dr. Luciano Figueiredo (BA); Dra. Maria Lucia Metello (MS); Dr. 

Romulo Cesar Miranda (RJ); Amilson Said (ES); com o assunto a respeito da 

inclusão de novas espécies, requisitando comentários a respeito. Para 

esclarecimento da Plenária, comentou que a comissão cientifica aceitou este 

ano, trabalhos sobre caprinos e bubalinos, e que o Dr. Mauricio Garcia, 

recebeu manifestações dos colegas neste sentido, inclusive sobre ovinos. O Dr. 
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Luciano Figueiredo comentou que os bubalinos já são uma realidade no 

Brasil, bem como caprino e ovinocultura. O Dr. René Dubois comentou que 

no resto do mundo, com exceção de um país da Europa, a Buiatria já 

congrega outros ruminantes. Ele defende a tese de ampliar para biangulados 

poligástricos. O Dr. Ricardo Ugarte defende que se não incluir todos os 

ruminantes, pode-se criar sociedades e associações paralelas que atendam 

essas espécies, dividindo então, as forças e o poder, além de poderem exigir 

associação obrigatória dos profissionais. O Dr. Luciano Figueiredo comentou 

a respeito de “todos” os ruminantes, pois podem estar embutidos aí, os 

animais silvestres, e de zoológico, requerendo assim, a inclusão de biólogos 

na Associação.  O Dr. Mauricio Garcia se mostrou inclinado a colocar na 

redação do estatuto, somente 4 espécies: bovinos, bubalinos, caprinos e 

ovinos. O Sr. Presidente solicitou que fosse apreciada a sugestão pela 

plenária, e o colega, o Dr. Mauricio Garcia esclareceu ser a plenária a 

entidade soberana para tomar decisões e que a mesma possui autonomia 

para tal, em resposta ao questionamento do Dr. Gustavo Freneau. Passou-se 

então a votação da inclusão das 4 espécies no texto do estatuto, em que 

aprovada por aclamação. Em seguida, o Presidente passou para o ponto da 

inclusão de novos profissionais como sócios da associação. A plenária se 

manifestou, desejando que constasse em ata, o placar da votação, em que 

obtivemos 15 votos a favor, 6 abstenções e ninguém contra. Após a aparte, o 

Dr. René Dubois se manifestou, colocando que desde a criação da Buiatria, 

esta seria uma entidade especifica ao médico veterinário, e que abertura 

para outras classes profissionais iria ferir o estatuto inicial, e que sendo 

assim, deveria ser restrita ao profissional de medicina veterinária. O Dr. 

Mauricio disse que também tem uma preocupação que outros profissionais 

possam presidir a Associação, o que seria uma reação imprevisível de 

mandato. O mesmo então encaminhou a proposta que os outros profissionais 

seriam sócios, porém não poderiam votar nem serem votados. O Dr. Alcimar 
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Maciel colocou que deveriam reconhecer outros profissionais, pois vivemos 

na era da globalização, e o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal já 

apresenta como sócios, outros profissionais, porem a presidência da CBRA é 

de exclusividade do médico veterinário. O presidente citou a importância 

dos acadêmicos como sócios, pois serão os futuros profissionais e futuros 

componentes da presidência de Associação. Comentou que as regionais então 

teriam carteiras de filiação distintas, e que houve uma falha e as regionais 

não poderiam então levar as suas carteiras de filiação pois não estavam 

prontas. O Dr. Luciano Figueiredo, comentou que, na sua opinião, antes que 

possibilitasse a abertura para ingresso para outros profissionais, a entidade 

dever-se-ia fortalecer, no que foi apoiado por Dr. Marcelo Santos, e o Dr. 

Jose Augusto Bastos comenta que, em sua opinião pessoal, deveria haver 

primeiro uma agregação dos colegas veterinários, antes que houvesse 

abertura para outras classes. O Dr. Alcimar Maciel comenta que a Buiatria 

só teve um impulso maior nos últimos quatro anos e que se deve somar 

esforços e não dividi-los.  

O Sr. Presidente encaminha a votação da proposta de se resolver nesta 

reunião este tema, ou deixa-lo para próxima reunião, com contagem de 4 

votos pela mudança agora, 18 votos para a decisão seja transferida para 

2003 e nenhuma abstenção. Em seguida, passa-se ao fundo de apoio as 

regionais. O Dr. Luciano Figueiredo coloca que fica muito difícil muitas 

vezes, a regional custear sozinha o deslocamento do delegado aos congressos 

e coordenar ações regionais. O fundo, segundo ele, seria composto de uma 

parte fornecida anualmente pelas regionais (3 a 4 salários mínimos), de 

valores cedidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), e 

por cursos fornecidos em conjunto com empresas e mesmo o ministério. Para 

administrar, deveria ser montado um conselho deliberativo. O Dr. Luciano 

Figueiredo considera que a plenária dever-se-ia apenas votar pela criação 

ou não do fundo, e que sua legitimidade e legalização seria formulada 
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posteriormente. O Sr. Presidente encaminha então, a votação da proposta, 

sendo aclamada por unanimidade, com a ressalva de que durante a 

realização do I Congresso Nordestino de Buiatria, durante o XXVIII 

Conbravet, seria feita a legalização da forma de captação de recurso pelo 

fundo. Passou-se então para o próximo assunto, que seria a composição para 

a presidência para 2003, colocando que o nome do Dr. Luciano Figueiredo 

haveria sido sugerido. O mesmo comenta da responsabilidade de assumir tal 

incumbência, inclusive com o fortalecimento da entidade, permitindo assim, 

maior poder e força de decisão. O Sr. Presidente coloca então em votação, 

sendo aclamada por unanimidade. O Dr. René Dubois comenta que deve-se 

escolher para 2005 a sede do congresso, sendo a mesma referendada no 

congresso de 2003. O presidente coloca então em votação a proposta do Dr. 

René Dubois, sendo a mesma aclamada por unanimidade. Foi dado então o 

aparte para que os possíveis candidatos façam a sua colocação, aparecendo 

o Mato Grosso como candidato e os estados do Rio de Janeiro e Espirito Santo 

em conjunto para a realização do congresso de 2005. O Dr. Marcelo Diniz 

Santos defende a ida do congresso para o MT em função da estrutura 

financeira de capital, da presença de um número significativo de cabeças 

bovinas; o Dr. Cicero Pitombo colocou que pelo rodizio, o certo seria o 

congresso de 2005 ir para a Região Sudeste, que o RJ acaba combinando 

estrutura hoteleira, aviária e de turismo, além de ser por excelência um 

centro de referência técnica e acadêmica, apesar de não possuir um rebanho 

significativo, e disse já possuir o apoio dos CRMV do RJ e do ES, além de 10 

faculdade do RJ e de 3 do ES. O Sr. Presidente colocou então em votação 

sendo 15 a favor do RJ e 11 a favor do MT, ficando então o RJ conjuntamente 

com ES, responsável pelo Congresso Brasileiro de Buiatria para 2005, sendo 

referendado em 2003 na Bahia. Os Drs. Gustavo Frenean, Marcelo Diniz, 

demonstraram preocupação com o critério cientifico do congresso, o que foi 

colocado pelo Dr. Carlos Eurico Fernandes, que foi a preocupação do atual 
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comitê cientifico, e que houve uma sugestão por resumo expandido, mas que 

acharam ser muito complicado. O Dr. Recaredo Ugarte se prontificou a 

enviar as normas internacionais para a regional Bahia e demais regionais. 

O Dr. Luciano Figueiredo, mais uma vez agradeceu a indicação do seu nome 

para presidir o Congresso de 2003, e em nome do Presidente, Dr. Mario Luiz 

Pompeo, deu por encerrado essa seção plenária, as dezoito horas e trinta 

minutos. Eu, Lilian Regina Rothe Mayer, lavrei a presente ata que será 

subscrito pelos respectivos membros.  

 

Assinaturas: Luciano da Costa Figueiredo, Mario Luiz Pompeo, Mauricio Garcia, Carlos 

Eurico Fernandes, René Dubois, Nivaldo de Azevedo Costa, José Augusto Bastos Afonso, 

Alcimar Souza Maciel, Cicero Araújo Pitombo, Flavio Augusto Soares Graça, Jose Renato 

Junqueira Borges, Marcos José Pereira Gomes, Valeira Aparecida Caobianco Sant’ana, 

Sandra Satiko Kitamura, Maria Consuelo Caribé Ayres, Alice Maria Melville Paiva Della 

Libera, Elyzabeth da Cruz Cardoso, Eduardo Harry Birgel Junior e Rômulo Cezar Miranda. 
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Ata da Reunião de Posse da Diretoria da Associação Brasileira de 

Buiatria e premiação do “Jovem Buiatra 2001” 

 

As doze horas do dia dezoito de maio de 2001, nas dependências do 

Anfiteatro “Manoel de Barros” do Palácio Popular da Cultura, na cidade de 

Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, reuniram-se os buiatras 

brasileiros convocados pela reunião presidida pelo atual Presidente da 

Associação Brasileira de Buiatria, Sr. Dr. Mário Luiz Pompeo com o objetivo 

de firmar a posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Buiatria 

aclamada por unanimidade em Plenária na data de ontem, dezessete de 

maio de 2001, nesta cidade. Ficando, portanto, a nova diretoria com 

mandato até 2003 composta por: Dr. Luciano José C. Figueiredo (presidente), 

Dr. José Delsique (vice-presidente), Dra. Margareth Norma Ferreira 

(secretaria geral), Dr. Roberto Viana Menezes (tesoureiro) e Dr. Joselito 

Nunes Costa (diretor de eventos). Seguindo-se a reunião houve premiação do 

acadêmico Elcio Augusto Wander Junior da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul que recebeu o prêmio “Jovem Buiatra” do IV Congresso 

Brasileiro do Buiatria após avalição coordenada pelo Sr. Carlos Eurico 

Fernandes, Presidente da Comissão Cientifica auxiliado por onze membros 

designados para este fim. Encerrando a presente reunião em Valeria 

Aparecida Coabianco Santana, subscrevo-me lavrando a presente ata.  

 

Assinaturas: Valeria Aparecida Caobianco Santana, Alice Maria Melville Paiva Della 

Libera, Sandra Satiko Kitamura, Mario Luiz Pompeo, Luciano José Costa Figueiredo, 

Roberto Rachid Bacha, Carlos Eurico Fernandes, Mauricio Garcia, Cicero Araújo Pitombo, 

José Renato Junqueira Borges, Amilson Pereira Said, Elzabeth da Cruz Cardoso, 

Washington Luiz Assunção Pereira, Cristina Ferreira Alves Lopes, Elsio Augusto Hunder 

Junior e Eduardo Harry Birgel Junior. 
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IV Congresso Brasileiro de Buiatria, 

14 a 18 de maio de 2001 

Campo Grande – MS 

 

MOÇÕES 

 

Apresentamos como conclusão do IV Congresso Brasileiro de Buiatria, 

organizado pela Associação Brasileira de Buiatria – Regional de Mato 

Grosso do Sul em cooperação com o Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de Mato Grosso do Sul, assuntos de relevância de interesse da 

classe medica veterinária – Buiatras, da comunidade cientifica e acadêmica 

que participaram deste evento como conferencistas, congressistas e 

dirigentes de entidades que representam os interesses profissionais dos 

médicos veterinários, assim definidas: 

1. Implementar em todo território nacional uma campanha de 

esclarecimento e educativa sobre:  

a) Incineração de carcaças de cadáveres nas propriedades rurais que se 

dedicam a exploração de bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos.  

b) Utilização correta quanto a aplicação de medicamentos e vacinas de uso 

veterinário e destinos dos frascos e seringas. 

c) Campanhas quanto a aplicação de normas e condutas dos médicos 

veterinários, produtores e indústria em assuntos de defesa sanitária animal.  

2. Criar cursos de capacitação de médicos veterinários em emergência, 

defesa e vigilância sanitária com os fiscais de renda. 

3. Proporcionar mecanismos administrativos para que visem a 

implementação da equivalência salarial e funções dos agentes de defesa 

sanitária com os fiscais de renda.  
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4. Acelerar a implantação dos procedimentos legais quanto a exigência do 

uso do receituário medico para a comercialização de produtos veterinários 

em geral.  

5. Constar do corpo de pesquisadores da EMBRAPA Gado de Corte de Campo 

Grande–MS, especialistas em bacteriologia e virologia.  

6. Em caráter de urgência introduzir a obrigatoriedade curricular em 

cursos das Faculdade de Medicina Veterinária, que visem a educação e 

formação profissionais em defesa sanitária, vigilância sanitária e 

epidemiologista.  

7. Padronizar a coleta das ocorrências nos serviços de inspeção de produtos 

de origem animal federal, estadual e municipal, com a obrigatoriedade de 

encaminhar os dados ao Ministério da Agricultura e Abastecimento.  

8. Apoio institucional dos órgãos públicos Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento e Secretarias Estaduais da Agricultura a Associação 

Brasileira de Buiatria.  

 

Campo Grande, 18 de maio de 2001.  

 

Assinaturas: Mario Luiz Pompeo (presidente ABB-MS), Roberto Bachid Bacha (presidente 

do conselho) e Luciano Jose Figueiredo (presidente ABB-BA). 
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Ata da Associação Baiana de Buiatria, digo Brasileira de Buiatria 

 

Aos quatorze de novembro de dois mil e um, foi realizado reunião para a 

avaliação das atividades do XXVIII Combravet da apresentação da minuta 

da programação temática para o V Congresso Brasileiro de Buiatria; da 

proposta de criação do Prêmio “Edalmo Souza Couto”, e do programa de 

ampliação e consolidação das Associações Regionais. Após apresentados e 

debatidos cada item da pauta, foram aprovados por unanimidade, ficando 

determinado que haverá ser melhor e mais amplamente apreciado a 

programação final da grade cientifica para o próximo congresso. 

Finalizando a presente reunião eu Margareth Moura Ferreira, subscrevo-

me lavrando a presente ata.  

 

Assinatura: Margareth Moura Ferreira, Jose Delsique de Macedo Borges, Eliete 

Maria Barbosa Cerqueira, ************, ***********, Roberto Viana Menezes e 

Marcio Costa Reis. 
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Ata do 1 Encontro Nacional de Dirigentes da Associações Estaduais 

de Buiatria. 

 

Aos vinte e cinco e vinte e seis de maio de dois mil e dois das 8 (oito) as doze 

horas e das quatorze as dezesseis horas no Salvador Praia Hotel, Salvador, 

Bahia, reuniram-se os representantes e dirigentes das Associações Estaduais 

de Buiatria para o primeiro Encontro Nacional. Esta reunião foi aprovada 

com caráter de Assembleia Nacional porem torna-se necessário o registro 

das associações Estaduais. Os estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Mato Grosso, Espirito Santo e Alagoas já deram entrada ou já possuem 

registro. A entidade que tem CNPJ e’ conhecida como Associação Regional 

e a que não possui tal documentação como Núcleo. O Doutor Mauricio 

Garcia sugeriu que o professor Luciano Figueiredo tenha autonomia para 

nomear os núcleos estaduais, os quais passariam a ser Associações, sendo que 

foi aprovado como Associação as que apresentem CNPJ, Estatuto e ata de 

Posse. A fim de relembrar aos presentes, o presidente desta reunião o 

professor Luciano figueiredo comentou que o prazo para oficializar suas 

entidades será até setembro de dois mil e três. Devido a necessidade de 

atuação de cada Estado, decreto de voto determinou–se que serão enviadas 

correspondências para os mesmos, comunicando-se a necessidade de 

nomeação de um representante legitimo para cada uma das Associações de 

Buiatria. Devido a situação de Pernambuco com relação a sua entidade foi 

sugerido pelo professor Luciano Figueiredo, que apenas os Estados presentes 

nesta reunião, além de Mato Grosso do Sul, Alagoas, Goiás, Distrito Federal 

e Espirito Santo serão representados como representantes da Buiatria. De 

acordo com a representação, digo programação temática única como base 

para os seminários estaduais decidiu-se selecionar três a quatro temas 

nacionais que serão adotados pelos Estados participantes, como prazo de três 

meses (final de agosto), para envio das sugestões de temas, com a finalidade 
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de criar uma comissão e consolidar o documento para ser encaminhado ao 

Ministério da Agricultura. Quando o tema tiver caráter regional, como por 

exemplo a caprino e ovinocultura para a Região Nordeste, este deverá ser 

direcionado aos Estados interessados, que devem enfatizar que o evento é 

promovido pela Associação Brasileira de Buiatria. Sobre as alterações 

estatutárias, provou-se que a Buiatria brasileira deve abordar diversos 

aspectos relacionados a sanidade e produção das espécies bovinas, caprinas, 

ovinas e bubalinas. Como no estatuto consta somente a Associação Brasileira 

de Buiatria e Associações Estaduais. A Buiatria por não constituir-se uma 

ferramenta jurídica, há necessidade da criação de uma nacional, na qual o 

Presidente será o presidente da estadual, que sediará o próximo congresso, 

o primeiro vice-presidente será da regional que sediou o evento anterior, 

enquanto o segundo vice o da regional do congresso seguinte. Esta nacional 

terá um regimento próprio e recursos cujo o valor estabelecido foi de um 

salário mínimo por ano e vencimento no mês de agosto. Enquanto o 

percentual de recurso arrecadado nos congressos será de 5% do valor bruto 

das inscrições. Será cobrado quinze salários mínimos para os sócios 

corporativos. Com relação a ampliação do número de sócios decidiu-se que 

os acadêmicos poderão participar da associação Brasileira de Buiatria 

independentemente do semestre que estejam cursando e o valor da anuidade 

será equivalente a cinquenta por cento do valor integral, não sendo direito 

a voto, somente de voz. Com relação aos profissionais que não fazem parte 

da categoria veterinária propôs-se que o estatuto permaneça como esta, ou 

seja, apenas médicos veterinários podem compor a entidade. A respeito da 

informatização concordou-se que no site da Associação Brasileira de 

Buiatria constarão as Associações Estaduais. Foi decidido também que a 

entidade e auxilio de pequenos produtores iniciando-se pela Avoca de 

experiência sobre o tema entre Estaduais. Deverá ser estabelecido ainda, a 

partir do próximo congresso, protocolos e convênios, criar comissões para 
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cada tema, aproveitar ao máximo a oportunidade de ter palestrantes de 

diversos locais reunidos no mesmo evento. O programa pós congresso será 

encaminhado ao Ministérios e as Secretarias Estaduais. Os representantes 

da Comissões que comporão futuramente a Comissão Cientifica do Congresso 

Latino-Americano serão: Tuberculose-Brucelose, José Diomédes Barbosa 

Neto; Febre Aftosa, Edvaldo; Resistência Bacteriana, Cicero Pitombo; 

Rastreabilidade, OGM, Daniel Ollhof; Caprinos-Ovinos, José Ferreira Nunes; 

Educação e Pesquisa, Haldson Tabosa e BSE, José Renato Borges. A votação 

da logomarca da Buiatria 2003, escolheu-se que retrata a clonagem com 

pequenas modificações. Durante os Congressos Internacionais no Uruguai e 

Alemanha serão expostas pelo representante brasileiro da Buiatria as 

sugestões manifestadas por cada estadual. Ainda foi decidido que a Bahia 

apresentará a candidatura para sediar o Congresso Mundial em 2008 o que 

foi aceito por unanimidade. A representação Brasileira no Comitê 

Internacional será exercida por Mauricio Garcia e como suplente Cicero 

Pitombo. Nada a mais havendo a tratar lavrei a presente ata que será 

assinada por mim, primeira secretaria, e demais participantes da reunião. 

Salvador, 26 de maio de 2002. 

 

Assinatura: Margareth Moreira Ferreira, **********, Ana Elisa Almeida, **********, Ana 

Paula Peixoto, Jose Diomédes Barbosa Neto, Rudiger Daniel Ollhoff, José Delsique de 

Macedo Borges, **********, Mauricio Garcia, Eliete Maria Barbosa Cerqueira., Roberto 

Viana Meneses, Maria Costa Reis, Luiz Rilomens, **********, Ana Paula Cardoso Peixoto e 

Cicero Araújo Pitombo. 
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Ata da reunião da Assembleia dos Dirigentes Estaduais da Buiatria 

 

As dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de setembro de 

2003, nas dependências do quinto Congresso Brasileiro de Buiatria, realizado 

no Centro de Convenções de Salvador, reuniram-se os representantes das 

Associações e Núcleos de Buiatria de cada Estado da federação e médicos 

veterinários, conforme lista dos presentes em anexo: Cicero Pitombo–RJ; José 

Diomédes Barbosa–PA; Severino Vicente da Silva–PI; Nivaldo Azevedo 

Costa–PE; Mário Pompeo–MS; Daniel Ollhoff–PR; Paulo Marcos Ferreira–

MG; José Bezerra–AL; José Nunes Ferreira–Ceará; Francisco de Feitosa–SP; 

Patrício Marques–PB; José Renato Borges, para discussão da seguinte pauta:  

1. Prêmio “Edalmo Souza Couto”; 

2. Fundo Nacional; 

3. Próximo Congresso Brasileiro de 2007; 

4. Próximo Congresso Nordestino; 

5. Programa de ampliação e divulgação da MPB e consolidação das 

Regionais. 

6. Participação da Buiatria nas reuniões Latinoamericana e Internacionais. 

Inicialmente o doutor Luciano agradeceu aos presentes lembrando a 

formação da Buiatria e a sua importância no desenvolvimento da pecuária 

nacional. Em seguida discursou sobre a dificuldade da realização de um 

congresso com o porte do Congresso de Buiatria, expondo os programas e os 

projetos delineados para a realização deste congresso. Prosseguindo a 

reunião discutiu-se sobre o prêmio “Edalmo Souza Couto”, uma sugestão do 

presidente para que este seja o nome do prêmio máximo do Buiatra que 

deverá ser conferido a um Médico Veterinário reconhecidamente, digo 

reconhecido pelos seus conhecimentos como professor, pesquisador e ou 

serviços prestados a Buiatria. Na ocasião o professor Luciano explicou que 

a sugestão deste nome era pela notoriedade do professor, e mérito da 
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Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, o qual 

foi um dos percussores da Buiatria Brasileira. O tema foi colocado em 

discussão, tendo sido concluído que outros nomes relevantes deveriam ser 

apresentados para a escolha definitiva do nome deste prêmio máximo, 

sugestão feita pelo professor Jose Francisco Leydson da Associação 

Brasileira de Buiatria de São Paulo. A necessidade de se considerar o 

presidente do próximo Congresso de Buiatria o presidente da Associação do 

Rio de Janeiro foi comentado, sendo este o Dr. Cicero Pitombo. O fundo 

nacional para a Buiatria foi inicialmente discutido no entanto os presentes 

concordaram que o mais importante é a definição da ABB como entidade 

jurídica, sugerindo assim, fatos a que devem ser discutidos como por exemplo 

administrativos e financeiros; como se obter a inscrição do CNPJ, devendo 

esse requisito ser procedido pelo próximo presidente da Buiatria, Dr. Cicero 

Pitombo, que será o próximo presidente do congresso. Ressaltou também a 

necessidade da reunião antes da assembleia pelo esvaziamento do congresso. 

O sr. Mauricio Garcia pediu espaço para a Associação Latino Americana de 

Buiatria. Dr. Roberto Acuna se pronunciou: tecendo comentários que na 

segunda semana de novembro do corrente ano realizar-se-á o primeiro 

encontro de podólogos do Mercosul e no próximo ano o congresso Mundial 

de problemas de casco. O representante de Alagoas José Bezerra enfatizou a 

necessidade de criação de revista nacional de Buiatria, para arrecadação 

de fundos para a associação. Jose Diomédes, citou a relevância da criação 

de laboratórios credenciados para apoiar os médicos veterinários nas suas 

atividades de campo. Nada mais havendo a tratar lavro a presente ata que 

será assinada por mim, primeira secretaria e demais participantes desta 

reunião. 

 

Assinatura: Margareth Moreira Ferreira, **********, Eliete Maria Barbosa Cerqueira,  

Lista dos presentes 04.09.2003: Paulo Marcos Ferreira (MG), Antonio Último de Carvalho 

(MG), Jose Bezerra de Almeida Neto (AL), José Ferreira Nunes (CE), Cicero Araújo Pitombo 
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(RJ), Paulo Cesar Amaral Ribeiro da Silva (RJ), Francisco Leydson Formiga Feitosa (SP), 

José Diomédes Barbosa Neto (PA), Severino Vicente da Silva, Nivaldo de Azevedo Costa 

(PE), Marcio Luiz Pompeo (MS), Patrício Marques de Souza (PB), Felipe Pohl de Souza (PR), 

Daniel Ollhoff (PR), Júlio Augusto Naylor Lisboa (PR), Jose Renato Junqueira Borges (DF) 

e Joselito Nunes Costa (BA). 
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Ata da Reunião de Posse da Diretoria da Associação Brasileira de 

Buitaria 

 

As 18h do dia cinco de setembro de dois mil e três, nas dependências do centro 

de convenções de Salvador durante o V Congresso Brasileiro de Buiatria, 

reuniram-se em plenária, participantes e buiatras convocados pelo atual 

Presidente Doutor Luciano José Costa Figueiredo, com o objetivo de firmar 

a posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Buiatria, aclamada 

por unanimidade, na data de ordem quatro de setembro de dois mil e três, 

nesta cidade. Ficando neste ato empossado como novo presidente da 

Associação Brasileira de Buiatria o Doutor Cicero Pitombo, 

responsabilizando-se pela constituição da sua nova diretoria. Encerrando a 

presente reunião, subscrevo-me lavrando a presente ata.  

 

Assinatura: Margareth Moura Ferreira, ********, Roberto Viana Menezes, ********, 

********, ********, Eliete Maria Barbosa Cerqueira, ********, Ana Paula Cardoso Peixoto, 

Cicero Araújo Pitombo, Paulo César Amaral Ribeiro da Silva, Maurício Garcia, Rudiger 

Daniel Ollhoff, ********, ********, ********, Francisco Leydson Formiga Feitosa, Ana Elisa 

Almeida e ********. 
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Ata da Reunião de Posse da Diretoria e Assembleia Geral da 

Associação Brasileira de Buiatria 

 

As 18:00 horas do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2005, nas dependências do 

Hotel Atlântico Búzios Convention, em Armação dos Búzios, RJ, durante o 

VI Congresso Brasileiro de Buiatria, onde participaram 580 congressistas de 

18 estados Brasileiros, além de Uruguai, Argentina, Peru e Estados Unidos. 

Foram apresentados 210 trabalhos científicos e realizadas 60 palestras com 

53 palestrantes de 11 estados Brasileiros e Uruguai e Argentina. Nesta 

Assembleia reuniram-se em plenária, participantes do Congresso e buiatras 

convocados pelo atual Presidente, Doutor Cicero Araújo Pitombo, com o 

objetivo de firmar a posse da nova diretoria da Associação Brasileira de 

Buiatria, sendo aclamada por unanimidade a eleição da nova diretoria, 

empossando como novo Presidente o Doutor Daniel Ollhoff, 

responsabilizando-se pela constituição de sua nova diretoria, ficando 

definido ainda nessa plenária a realização do VII Congresso Brasileiro de 

Buiatria, em Curitiba, Paraná, no ano de 2007 e o VIII Congresso Brasileiro 

de Buiatria em Belo Horizonte, Minas Gerais no ano de 2009. Encerrando a 

presente reunião as 19:30h, subscrevemos lavrando a presente ata.  

 

Assinatura: Cicero Araújo Pitombo, Valentim Arabicano Ghellen, Rudiger Daniel Ollhoff, 

Pierre Castro Soares, Alice Maria Melville Paiva Della Libera, Carla Lopes de Mendonca, 

Rinaldo Viana, Flavio Augusto Soares Graça, Luciano José Costa Figueiredo, José Diomedes 

Barbosa Neto, Eduardo Harry Birgel Junior, Marcos José Pereira Gomes, Maria Clorinda 

Soares Fioravanti, Paulo Cesar Amaral Ribeiro da Silva, Eduardo Harry Birgel e ,José 

Augusto Basto Afonso. 
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Ata da Assembleia Geral para eleição para eleição da nova diretoria 

da Associação Paranaense de Buiatria 

 

Aos 13 dias do mês de outubro de 2007 nas dependências do centro de 

convenções de Curitiba, estado do Paraná, conforme convocação no dia 1 de 

setembro, realizar-se reunião para eleição da diretoria da Associação 

Paranaense de Buiatria. Em primeira convocação e as 14:30 horas a segunda 

convocação, para deliberarem sobre a eleição da nova diretoria – biênio 

2007–2009. Com a totalidade dos votos validos foi eleita a chapa única 

concorrente “Integração Buiatrica” para exercício da diretoria executiva 

no biênio 2007–2009. A diretoria executiva e composta pelos seguintes 

médicos veterinários: Leandro C. Lipenski, como Presidente; Heloisa Gadoy 

Bertagnos, como 1ª Vice Presidente; Marcos Miguel Ferraz, como 2º Vice 

Presidente; Juliano Gueretz, como Secretário Geral; Daniela Sponchiado, 

como Vice Secretaria; Lilia Maria Júlio, como Tesoureira Geral; Felipe W. 

Pencai, como Vice Tesoureiro; Rudiger Daniel Ollhoff,  Ivan Roque de Barros 

Filho, Felipe Pote de Souza, Antônio C. Martinez, Júlio Lisboa e Marcelo 

Molento, como membro do Conselho Consultivo. Encerrando a reunião, 

subscrevo-me, lavrando a presente ata.  

 

Lívia Maria Júlio 
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Ata da Reunião de Posse da Diretoria e Assembleia Geral da 

Associação Brasileira de Buiatria 

 

As 18 horas do dia 13 de outubro de 2007, nas dependências do Centro de 

Convenções de Curitiba, em Curitiba, Paraná, durante o VII Congresso 

Brasileiro de Buiatria, reuniram-se em plenária, participantes e buiatras 

convocados pelo atual presidente Doutor Rudijer Daniel Ollhoff, com o 

objetivo de firmar a posse da nova diretoria da Associação Brasileira de 

Buiatria, sendo aclamada por unanimidade e ficando empossado como novo 

presidente da Associação Brasileira de Buiatria o Doutor Valentin 

Arabicano Ebellu, tornando-se responsável pela constituição de sua nova 

diretoria, e definindo-se a realização do VIII Congresso Brasileiro de 

Buiatria em Belo Horizonte, Minas Gerais. Decidiu-se também que o IX 

Congresso Brasileiro de Buiatria será realizado em Goiana, Goiás, em 2011. 

Encerrando a presente reunião as 19:00 horas, subscrevemos, lavrando a 

presente ata.  

 

Assinaturas: Rudijer Daniel Ollhoff, Júlio Augusto Naylor Lisboa, Francisco Leydson 

Formiga Feitosa, Maria Clorinda Soares Fioravanti, Rinaldo Batista Viana e Valentim 

Arabicano Ghelles. 
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Ata da Reunião de Posse da Diretoria e Assembleia Geral da 

Associação Brasileira de Buiatria 

 

As dezoito horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e nove, na sala de 

reuniões no espaço empresarial do Hotel Ouro Minas, situado na avenida 

Cristiano Machado, número quatro mil e um, em Belo Horizonte, Estado de 

Minas Gerais, reuniram-se Presidentes das Associações Regionais de 

Buiatria presentes no VIII Congresso Brasileiro de Buiatria com o intuito de 

eleger a nova diretoria da entidade e definir o calendário dos eventos 

subsequentes a serem promovidos. Os trabalhos conduzidos elegeram por 

unanimidade a Profa. Maria Clarinda Soares para presidir e constituir a 

nova diretoria, confirmando o Estado de Goiás para sediar o próximo 

Congresso Brasileiro da entidade. Na oportunidade ainda apostou-se eventos 

subsequentes no estado do Pará e no Estado de São Paulo. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada as dezenove horas e trinta 

minutos, subscrevemos, lavrando a presente ata.  

 

Assinatura: Valentim Gheller, Maria Clorinda Soares Fioravanti, Naida Cristina Borges, 

Rudige Daniel Ollhoff, Luiz Dantas da Silva, José Renato Junqueira Borges, José Augusto 

Naylor Lisboa, Francisco Leydson Formiga Feitosa, Rinaldo Batista Viana, Paulo Henrique 

Jorge da Cunha, Alice Maria Melville Paiva Della Libera, Mauricio Garcia, José Augusto 

Basto Afonso, Ivan Roque de Barros Filho, Pierre Castro Soares e Felipe Pohl de Souza. 
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Ata da Reunião de Posse da Diretoria e Assembleia Geral da 

Associação Brasileira de Buiatria 

  

As dezenove horas e trinta minutos do dia seis de outubro de dois mil e onze, 

no Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiana, durante o IX Congresso 

Brasileiro de Buiatria reuniram-se as diretorias das Associações Nacionais 

de Buiatria, para a assembleia da Associação Brasileira de Buiatria (ABB). 

A reunião iniciou-se com a fala da Presidente Maria Clorinda Soares 

Fioravante, que fez um retrospecto do evento, desde sua concepção, com a 

criação da Associação de Buiatria do Estado de Goiás e do Distrito Federal, 

e os esforços para divulgar o ABB, com diversas visitas ao Ministério de 

Abastecimento Pecuária e Agricultura, em Brasília–DF e Goiânia–GO, e as 

cooperativas do Estado de Goiás e Distrito Federal. A Senhora Presidente 

relatou as preocupações e dificuldades na consolidação do evento, sendo 

apresentado o quantitativo de 621 participantes de vários estados do Brasil 

e do exterior. Continuando, repassou aos presentes que é crescente o número 

de brasileiros que estão participando do Congresso Mundial de Buiatria 

(WBC), como os realizados na Hungria e no Chile. Diante da perspectiva de 

continuidade do crescimento, sugeriu-se que no XXVII WBC fosse 

disponibilizada uma sala de tradução para a língua portuguesa, solicitação 

essa que seria encaminhada posteriormente ao presidente do evento, Prof. 

João Cannas da Silva, presente no XV Congresso Brasileiro de Buiatria. 

Valentim Arabicano Gheller, sugeriu criação de logomarca para veiculação 

e divulgação da Buiatria, tendo como tema a Amazônia Sustentável. 

Sugeriu ainda a proposta de certificação pela Buiatria, com a participação 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) por meio de um selo. 

O Presidente informou que será confeccionada uma normativa a ser 

encaminhada ao CFMV. Disse ainda que, a concessão de certificados de 
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especialistas em Buiatria irá seguir a proposta de modelo elaborado pelo 

Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária. E que a 

premiação dos trabalhos apresentados no IX Congresso Brasileiro de 

Buiatria foi realizado por meio de avaliação pela Comissão Cientifica do 

evento. Com a palavra Eurico Lippi Ortolani aproveitou o assunto e sugeriu 

que fosse criado um prêmio da Buiatria Brasileira a ser entregue nos 

próximos Congressos da ABB. Foi sugerido o nome do Prof. Leonardo 

Miranda Araújo para nominar o prêmio, devido ao seu histórico, e atuação 

como buiatra e, especialmente por ter sido, o fundador da ABB. Valentim 

Arabicano Gheller argumentou que a nomeação do prêmio deveria ser de 

acordo com as características regionais do evento. Assim ficaria sob 

responsabilidade da Comissão Organizadora do Congresso definir o nome da 

premiação. Foi sugerido ainda a criação de uma galeria sobre Buiatria como 

forma de garantir a sua memória para as próximas gerações. A Presidente 

reforçou a necessidade de preservar o histórico e as conquistas da Buiatria, 

além de enfatizar que nem todos os Estados da federação possui uma 

Associação ou Núcleo da Buiatria. Com a palavra Alexandre Secorun 

Borges propôs que a premiação não contemplasse os trabalhos escritos 

durante o evento. Ficou a sugestão de realizar, concomitantemente ao CBB, 

a escolha de médicos veterinários em âmbito nacional e regional, que se 

destacaram no desempenho de suas atividades a campo, como forma de 

valorização profissional. Nivaldo de Azevedo Costa complementou essa 

proposta recomendando que os critérios a serem adotados para a escolha do 

profissional em destaque seguisse os critérios de premiação já adotados pela 

resolução do CFMV. Após exaustiva discussão foram encaminhadas duas 

propostas para votação:  

1. Concessão de premiação única nacional sob a forma de rodizio; 

2. Concessão da premiação nacional e regional, sendo que esta última ficaria 

sob responsabilidade da Comissão Organizadora do ABB.  
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A Senhora Presidente submeteu as propostas a apreciação dos presentes. Foi 

aprovado por unanimidade a proposta do número 2. Nivaldo de Azevedo 

Costa solicitou a necessidade de realizar as plenárias nacionais e regionais 

separadamente. Carla Lopes Mendonca enfatizou que a escolha deve ser 

norteada pela valorização do profissional e que o nome do prêmio deve 

divulgar a Buiatria. Enrico Lippi Ortolani, sugeriu que a definição do nome 

ficasse sob responsabilidade da próxima diretoria da ABB. A Senhora 

Presidente informou que será montada uma comissão interna que irá 

estabelecer as normas da premiação até o mês de dezembro de 2011 seguindo 

os exemplos dos CFMV e CRMV de Pernambuco. Ainda com a palavra, 

solicitou que na próxima reunião, agendada para o mês de março de 2012, o 

regulamento que irá reger a escolha da premiação será colocado para a 

votação. Foi solicitado que todos os presentes realizassem a atualização de 

seus contatos (e-mails e telefones), e informou aos presentes a necessidade de 

resgatar a história dos congressos anteriores, por meio da digitalização e 

disponibilização dos anais da internet. Foi discutido prováveis candidatos 

para 2017, ficando como possível candidato o Estado do Espirito Santo. Alice 

Maria Melville Paiva Della Libera informou que seu mandato frente a 

Buiatria de São Paulo encerra-se em dezembro de 2011, sendo necessário a 

eleição de novo Presidente. Finalizando José Diógenes Barbosa elogiou a 

Comissão Organizadora do IX CBB, pela memoriosa organização do evento, 

afirmando que os desafios, para o próximo evento, serão enormes. Foi 

repassado aos presentes informações sobre o próximo evento, que ocorrerá 

entre os dias 9 e 12 de setembro, tendo como tema a Pecuária com 

Sustentabilidade. Não havendo mais a tratar, o Presidente agradeceu a 

presença de todos e encerrou a presente reunião, na qual eu, Paulo Henrique 

Jorge da Cunha, Primeiro Secretário, estive presente e tudo registrei.  

 

Assinatura: Maria Clorinda Soares Fioravanti, Alice Maria Melville Paiva Della Libera, 

Celso Antônio Rodrigues, José Renato Borges, Júlio Augusto Naylor Lisboa, Marta Lizandra 
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Leal, Naida Cristina Borges, Paulo Cesar Amaral Ribeiro Silva, Mariana Garcia Blaget, 

Eurico Lippi Ortolani, Carla Lopes de Mendonca, Geane Maciel Pagliosa, Pierre Castro 

Soares e Vivian Gomes. 
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Ata da reunião da Associação Brasileira de Buiatria no X Congresso 

Brasileiro de Buiatria 

 

No dia 11 de setembro de 2013 as 19 horas, deu-se início da reunião da 

Associação Brasileira de Buiatria (ABB), durante o X Congresso Brasileiro 

de Buiatria, realizado em Belém do Pará. Participaram dessa reunião 30 

membros da ABB, pertencentes as Associações Regionais do Pará, Goiás, 

Bahia, São Paulo, Maranhão, Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Minas Gerais e Distrito Federal. No decorrer da reunião foi 

informado que o XI Congresso Brasileiro de Buiatria seria realizado em São 

Paulo, com data a definir. Também foi falado a respeito da necessidade da 

regulamentação das associações de alguns Estados, com o intuito de 

fortalecer a Associação Brasileira. Foi sugerido que o XII Congresso 

Brasileiro de Buiatria fosse no Maranhão, porem o Helder relatou que em 

2014 iria haver um seminário de Buiatria, com a intenção de regulamentar 

a Associação de Buiatria do Estado do Maranhão, a partir daí iria pensar 

na possibilidade de em 2018 o congresso ser no Maranhão. Foi muito 

discutido pelos membros das Associações Estaduais de Buiatria, que já 

realizaram congressos anteriores, os gastos para realização de um congresso. 

Alguns relataram que tiraram do próprio bolso dinheiro para não ficar com 

dividas. Outros membros decepcionados com essa situação, não querem 

realizar o congresso em seus Estados. Porem foi colocado que se os membros 

continuarem sem motivação para realizar o congresso corre o risco de não 

ter mais. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Tatiane Teles 

Albinaz Ferreira, lavrei a presente ata.  

 

Assinatura: Maria Clorinda Soares Fioravanti, José Diomedes Barbosa Neto, Rinaldo 

Batista Viana, Rodrigo Meneses, Carlos Magno Chaves Oliveira, Tatiane Teles Albernaz 

Ferreira, Karina Medice Madureira, Camila Costa Baccili, Sylvia Marquart Fontes Novo, 

Ronaldo Gomes Gargano, Fabio Celidonio Pogliani, Raimundo Alves Barreto Junior, ******, 
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******, ******, Alexandre Coutinho Antonelli., ******, Pierre Costa Soares, Paulo Henrique 

Jorge da Cunha, Maria Ivete de Moura, ******, Ivan Roque de Barros Filho, ******, José 

Dantas Ribeiro Filho, Hamilton Pereira Santos, Rudiger Daniel Ollhoff, Cláudia Del Fava, 

Fábio Henrique Bezerra Ximenes, ****** e Tatiane Gomes. 
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Ata da Reunião da Associação Brasileira de Buiatria no 11 Congresso 

Brasileiro de Buiatria e 17 Congresso Latino-Americano de Buiatria 

 

As treze horas do dia vinte e dois de julho de dois mil e quinze, no World 

Trade Center, na sala Tarsila, em São Paulo, durante o 11 Congresso 

Brasileiro de Buiatria e o 17 Congresso Latino-americano de Buiatria, 

reuniram-se as diretorias das Associações Nacionais de Buiatria, 

infoassinadas. A reunião teve início com a fala do Presidente Ricardo 

Spacagna Jordão, que apresentou cronograma das reuniões das Associações 

Brasileiras Latino Americana e Mundial de Buiatria que ocorreram dentro 

do evento. Destacou que membros do Comitê Executivo da Associação 

Mundial de Buiatria (WAB), estão presentes no evento, sendo que é a 

primeira vez que a WAB se reúne oficialmente em um evento nacional, 

tendo a reunião validade dentro das decisões a serem tomadas. O Senhor 

Presidente destacou a dificuldade em organizar o evento, ainda mais em 

uma cidade como São Paulo, onde os espaços são caros e disputados, somando 

a isso a crise financeira que o país atravessa. Contudo o compromisso de São 

Paulo foi honrado, são vinte e três Estados representados, além de 

congressistas de dez países diferentes. São Paulo sediou o primeiro Congresso 

de Buiatria em mil novecentos e oitenta e um, sendo que essa é a terceira 

vez que organizamos o congresso. São quarenta e um palestrantes, de onze 

países distintos e quatrocentos e noventa e seis resumos apresentados que 

serão publicados na revista O Biólogo, do Instituto Biológico, que este ano 

completa oitenta anos. Todos os resumos estarão disponíveis online de forma 

gratuita. Para este evento apresentamos uma forma inovadora de 

apresentação, não temos paredes entre as salas, para estimular o contato e 

troca de experiências entre os congressistas. Para este evento buscamos 

aproximar a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que também 

apoia este congresso, além de órgãos como o Ministério da Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento e diversos setores da iniciativa privada e 

associações. Senhor Ricardo ainda demonstra sua preocupação no modelo 

atual de Associações de Buiatria, devido ao alto custo de manutenção, sendo 

que a estrutura só é utilizada quando da organização dos congressos. 

Manter todos os impostos, contador e demais estruturas tem um alto custo. 

Os presentes concordaram em levar esse assunto para suas regionais, para 

ser discutido, pois poderia haver outro modelo, onde a ABB possa ser 

fortalecido. Finalizando o Senhor Júlio Augusto Naylor Lisboa apresentou 

que Foz do Iguaçu será sede do próximo evento do ABB, em dois mil e 

dezessete, convidando todos os presentes a participarem do evento. O Senhor 

Presidente apresentou a intenção do Rio Grande do Sul organizar o evento 

de dois mil de dezenove, porém, foi discutido se poderiam organizar um 

evento apenas sendo um Núcleo de Buiatria. Ficou acordado que poderão 

organizar o evento, mas terão que se estruturarem para passar de Núcleo 

para Associação de Buiatria, sendo que o Senhor Júlio Lisboa, pontuou a 

importância desta estruturação, mesmo que outros Estados já tenham 

realizado o evento apenas como Núcleo. Rio Grande do Sul sempre teve a 

intenção de formar uma associação, por isso é de comum acordo que seja 

iniciado como um núcleo, estimulando a participação de todos os setores do 

Estado. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e encerrou a presente reunião, na qual eu, Bruno Toledo 

Silva, Vice Secretário, estive presente e tudo registrei.  

 

Assinatura: Ricardo Spagna Jordão, Claudia Pestana Ribeiro, Enrico Lippi Ortolani, Bruno 

Toledo Silva, Rinaldo Batista Viana, Júlio Augusto Naylor Lisboa, Priscilla Fajardo Valente 

Pereira, Bruna Parapinski dos Santos, Maria Clorinda Soares Fioravanti, Thais Helena 

Constatino Patelli, Francisco Armando de Azevedo Souza, Fabio Celidonio Pogliani, Paulo 

César Amaral Ribeiro da Silva, Rodrigo Mello Menezes e Ricardo Reis Bohrer. 
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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Representantes 

Estaduais da Associação Brasileira de Buiatria realizada no 12 

Congresso Brasileiro de Buiatria, em Foz do Iguaçu, PR. 

 

Aos 12 dias de setembro de 2017 as 17:00h reuniram-se os buiatras abaixo 

assinados na sala Iguaçu I do Bourbon Cataratas Convention e Spa Resort 

para deliberarem sobre os seguintes assuntos em pauta: 

a) Definição da Associação Estadual que sediará a Associação Brasileira no 

biênio 2019–2021. 

b) Apreciação de um pedido do Núcleo de Buiatria do RS para permissão de 

que o mesmo permaneça, vinculado a SOVERGS, o que implica a necessidade 

de revisão futura do estatuto da Associação Brasileira de Buiatria.  

Estiveram presentes na reunião representantes das Associações dos Estados 

do PR, SP, PE, RJ, MG, GO e DF, PA e AP e representantes dos membros dos 

Estados RS, PB e RN. Ficou decidido que a Associação Pernambucana de 

Buiatria sediará a Associação Brasileira no biênio 2019–2021 e organizará o 

XIV Congresso Brasileiro de Buiatria. Após ampla discussão, chegou-se ao 

consenso de que o estatuto atual da Associação Brasileira de Buiatria seja 

revisto incluindo a possibilidade de Núcleos Estaduais de Buiatria possam 

permanecer como tal vinculados a outras entidades afins. Não havendo 

mais nada a tratar o Senhor Presidente Júlio Lisboa agradeceu a presença 

de todos e encerrou a reunião na qual Priscila Lazardo Valente Pereira, 

Secretaria da Associação Brasileira de Buiatria, estive presente e tudo 

registrei.  

 

Assinatura: Júlio Augusto Naylor Lisboa, Angelita Zanata Reia, Priscilla Fajardo Valente 

Pereira, Stefany Lia Oliveira Camilo, Juliana Massitel Curti, Alice Maria Mellili Paiva 

Della Libera, Raimundo Alves Barreto Junior, Mário Felipe Alvarez Balaro, Gustavo 

Rodrigues Queiroz, Francisco Armando de Azevedo Souza, Mariana Garcia Blagitz, 

Rudiger Daniel Ollhoff, Cicero Araújo Pitombo, José Diomédes Barbosa Neto, João 
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Henrique Perota, Ronaldo Gomes Garjano, Rinaldo Batista Viana, Fernando José Benesi, 

Sara Villar Dantas Simões, Enrico Lippi Ortolani, Ney Carlos Reichert Netto, Maria 

Clorinda Soares Fioravanti, Ivan Roque de Barros Filho, Carla Lopes de Mendonca, José 

Augusto Bastos de Araújo Afonso, Jobson Filipe de Paula Cajueiro, Tatiane Rodrigues da 

Silva, Huber Rizzo, Heloisa Godoi Bertagnon, Pierre Castro Soares, Marta Lizandra do 

Rêgo, Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira, Celso Antônio Rodrigues, Paulo Cesar 

Amaral Ribeiro da Silva, Jose Renato Junqueira Borges, Felipe Pohl de Souza, Geane Maciel 

Pagliosa, Thaís Helena Constantino Patelli, Ricardo Spacagna Jordão, Jose Arthur Martins, 

Carlos Bondan, Ricardo Bohrer, Marcia Conte, Fabio Celidonio Pogliani, Beatriz Riet 

Correa Rivero, Raquel Fraga e Silva Raimundo, Gildeni Maria Nascimento de Aguiar, 

Rodrigo Melo Meneses e Cairo Henrique Sousa de Oliveira. 
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Ao decimo dia do mês de Janeiro de 2019, em segunda chamada as 19 horas 

na sala de reuniões da Associação Gaúcha de Buiatria, localizada junto ao 

Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, RS, reuniram-se a 

totalidade dos associados presidida pelo médico veterinário Ricardo Zanella, 

na qual foi eleita a chapa para assumir o conselho fiscal e a diretoria.  

Ricardo Zanella, Presidente; José Arthur de Abreu Martins, Vice 

Presidente; Carlos Borba, Tesoureiro; Marcia Costa, Secretária; Ricardo Reis 

Boher e Marcelo Bitdium para Conselho Fiscal.  

Neste momento o Presidente da Associação Gaúcha assumiu a presidência 

da Associação Brasileira de Buiatria, no qual organizará a realização do 

XIII Congresso Brasileiro de Buiatria que será realizado de 09 a 14 de 

setembro em Passo Fundo–RS. O atual Presidente Ricardo Zanella agradeceu 

a presença de todos deu por encerrado essa reunião.  

 

Assinatura: Ricardo Zanella, Jose Arthur de Abreu Martins, Carlos Borba, Marcia Costa, 

Ricardo Reis Boher e Marcelo Bitdium. 
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Ata de Reunião e Posse da Diretoria e Assembleia Geral da 

Associação Brasileira de Buiatria 

 

As 12 horas do dia 12 de setembro de 2019, na Universidade de Passo Fundo 

(UPF), durante o XIII Congresso Brasileiro de Buiatria, em Passo Fundo (RS), 

reuniram-se buiatras, convocados pelo Presidente Prof. Dr. Ricardo Zanella, 

representantes da Associações dos Estados, do Rio Grande do Sul, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Goiás. Iniciou-se a reunião 

com as informações proferidas pelo Ricardo Zanella, sobre o XIII Congresso, 

que teve 561 congressistas de 20 estados e países (EUA, Paraguai, Uruguai, 

Argentina, Espanha e Colômbia), além do Brasil, 58 palestrantes, 182 

trabalhos científicos, durante os dias 10 e 13 de setembro, e também 11 

minicursos. Manifestou-se satisfeito com os resultados que contemplaram 

todas as expectativas, dos buiatras presentes do evento. Na sequência da 

reunião, Dr. Huber Rizzo, Vice Presidente da Associação Pernambucana de 

Buiatria, ratificou que sediarão a Associação Brasileira de Buiatria no 

biênio 2019-2021 e organização do XIV Congresso Brasileiro de Buiatria, 

previsto para ser realizado no 2º semestre de 2021. Dr. Daniel Ollhoff da 

Associação do Paraná deu um voto de louvor a Associação do Pernambuco 

por conta da coragem e decisão de assumir a Associação Brasileira ficou 

decidido que a Associação Fluminense é candidata a sediar a Associação 

Brasileira no biênio 2021–2023, tendo o compromisso de até o final de 2019 

formalizar a decisão.  

 

Assinaturas: Carlos Bondan (RS), Ricardo Zanella (RS), Ricardo Bohrer (RS), José Arthur 

Martins (RS), Marcia Conte (RS), Huber Rizzo (PE), Mário Felipe Alvarez Balaro (RJ), 

Michel José Sales Abdalla Helayel (RJ), Paulo Cesar Amaral Ribeiro (RJ), Fabio Celidonio 

Pogliani (SP), Rudiger Daniel Ollhoff (PR) e Cristiane Silva Pereira (GO-DF). 
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Não havendo mais nada a tratar o Dr. Presidente agradeceu a presença de 

todos, encerrando a presente reunião. Eu, Marcia Conte, na qualidade de 

secretaria lavrei a presente ata.  

 

Passo Fundo, 12 de setembro de 2019.  

 

Assinatura: Márcia Conte 
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Ata da Reunião de Representantes das Associações Estaduais de Buiatria e 

Convidados – 08/10/2020 

 

A reunião teve início às 14:10 horas, de forma remota através da plataforma 

de reuniões Google Meet, onde foram convidados, via e-mail, 120 médicos 

veterinários que trabalham com ruminantes, dentre professores, 

profissionais autônomos, de instituições públicas e privadas de todos os 

estados, com exceção do Amapá. Esse convite foi estendido aos integrantes 

das associações regionais através do presidente da mesma. Iniciou-se com a 

fala da Profª. Carolina Akiko Sato Cabral de Araújo (PE), segunda secretária 

da Associação Pernambucana de Buiatria (APEB),  que enfatizou os 

objetivos e as pautas da reunião e  apresentou sua dinâmica, que seria a 

palavra do presidente da APEB, Jobson Filipe De Paula Cajueiro (PE), 

apresentação das atividades e projetos da Associação Brasileira de Buiatria 

(ABB) pelo Prof. Huber Rizzo (PE), fala dos representantes das associações 

estaduais, e por fim, a palavra seria concedida aos demais presentes na 

reunião.  Jobson Filipe De Paula Cajueiro (PE), iniciou sua fala evidenciando 

a importância em divulgar as ações e projetos da ABB para os próximos 

anos, devido a necessidade da colaboração dos demais buiatras para que as 

mesmas tenham qualidade e continuidade, chegando o produto dessas ações 

no buiatra que está no campo, mostrando a ele os benefícios em associar-se 

a AAB. Ressalta que a buaitria é um ramo da medicina veterinária e 

precisamos nos organizar melhor, buscando conhecer o perfil do buiatra de 

cada estado. Coloca a importância da educação continuada ofertada pelas 

associações estaduais e o suporte que as mesmas podem dar aos profissionais 

do seu estado. O Prof. Huber Rizzo, agradece a presença de todos os buiatras 

e compartilha uma apresentação sobre os projetos da Associação Brasileira 

de Buiatria na gestão 2019-2021 com duração de cinquenta minutos. Nela 

são apresentados os integrantes da  APEB, as atividades realizadas, por esse 
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grupo, até o momento, entre elas o IV Congresso Nordestino de Buiatria 

(CONEB), em 2018, no Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda, PE e os 

Encontros de Buiatria de Pernambuco, sendo a última edição, em 2019, 

realizada em comemoração aos 40 anos da Clínica de Bovinos de Garanhuns, 

UFRPE, além de reforçar a chamada para o XIV Congresso Brasileiro de 

Buiatria (XIV CBB), V Congresso Nordestino de Buiatria (V CONEB) e  XIV 

Encontro de Buiatria de Pernambuco que ocorrerá de 15 a 19 de novembro 

de 2021, nos Auditórios do Mar Hotel Convention em Recife, PE, o qual fora 

lançado um cartão postal comemorativo do mesmo, produzido pelo artista 

Raoni de Olinda, PE, que foi distribuído na forma impressa aos participantes 

do XIII Congresso Brasileiro de Buiatria em Passo Fundo em 2019, e 

disponibilizado nas redes sociais da ABB no formato digital. Atualiza os 

presentes quanto o total de associações estaduais (12) e núcleos (0) de buiatria 

no Brasil e apresenta e os dados de um questionário de recadastramento das 

associações estaduais onde 50% (6/12) responderam (PE, MT, GO/DF, SP, PR 

e RS). Nesse questionário, o fundador da Associação Mato-grossense de 

Buiatria, Dr. Edivaldo Aparecido (MG), comunicou que não atuava mais no 

estado e desde 2003, busca colegas que se interessem em retomar as 

atividades da mesma.  Em geral, as cinco associações que responderam os 

questionários, possuíam pouco associados ativos (5 a 30), em quase toda sua 

totalizada de profissionais, sendo muito pouco graduandos, não contavam 

com patrocinadores e realizavam ao menos um evento ao ano. Dessas cinco, 

somente a Associação do Rio Grande do Sul de Buiatria, possuía um número 

expressivo de associados, pois foi a cede do último congresso nacional, oque 

faz com que muitos busquem se associar visando o desconto na inscrição do 

congresso. Foram apresentados dados parciais de um questionário de 

cadastramento de grupos de estudos de buiatria de instituições de ensino e 

pesquisa, com dados de 23 grupos, visando identificar suas características e 

potenciais, onde o Prof. Huber Rizzo pontuou o grande número de grupos 
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no Brasil e a qualidade do material de divulgação de informações e que 

produzem nas redes sociais e atividades voltadas aos ruminantes, que podem 

ser integrado aos canais de divulgação da ABB, além da possibilidade de 

parcerias na realização de eventos para capacitação de buiatras em 

diversas regiões do país. Colocou a necessidade de união dos buiatras nos 

estados ampliando a rede de atendimento da associação estadual, tendo 

como referência e representação buiatras de instituições de ensino, de 

pesquisa e defesa agropecuária de várias regiões do estado, além da 

interação de coordenadores de grupos de estudos na área de buiatria na 

realização de eventos em nome da associação estadual, visando a formação 

de núcleos e estabelecimento da associação. Outro projeto, em andamento, 

apresentado foi o Webnário de 40 Anos da Associação Brasileira de 

Buiatria, um pré-evento há um ano do XIV CBB, que ocorrerá de forma 

remota (online) pela Plataforma Even 3 de 16 a 20 de novembro de 2020 das 

19:00 as 22:00 horas, destacando a comissão organizadora do evento: Prof.ª. 

Carolina Akiko Sato Cabral de Araújo, Msc. Jobson Filipe De Paula Cajueiro, 

Prof.ª. Tatiane Rodrigues da Silva (PB), Dr. Mario Felipe Alvarez Balaro 

(RJ), Prof. Huber Rizzo e demais colaboradores. O evento contará com doze 

palestras, sendo oito nacionais e quatro de palestrantes internacionais 

(Espanha, E.U.A, Itália e outra a confirmar), tendo temáticas diárias, sendo 

o primeiro dia: “A Buiatria e o buiatra atual” e os demais dias dedicado cada 

um a uma espécie de ruminantes domésticos de atuação do buiatra, na 

ordem; bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos. Anunciou o projeto de realizar 

o Webinário Nordestino de Buiatria, em maio de 2021, com parte da 

arrecadação e patrocínios direcionados ao incentivo a fundação de 

associações regionais no Nordeste. Explanou os esforços para a fundação da 

Revista Brasileira de Buiatria, esclarecendo os objetivos e foco das 

publicações em suas fases (1ª e 2ª fase), com cronograma até final de 2022 de 

publicação de 48 artigos de revisão e duas edições especiais, produzidos por 
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grupos de estudo e pesquisa de referência na temática abordada. Há o 

projeto de “fóruns” on line sobre as temáticas publicadas na RBB, com o 

rodízio de apresentação das mesmas realizadas pelas regionais. Foi 

apresentado a proposta de corpo editoria da RBB. Prof. Huber Rizzo 

enfatizou a importância da periodicidade de atividades nas mídias sociais e 

site da ABB, e da integração e concentração das informações nas mídias 

sociais da ABB e não a criação de contas a cada edição do congresso 

nacional, sendo criado um e-mail fixo da ABB (buiatriabr@gmail.com). Para 

a disponibilização no site da ABB e do XIV CBB, estavam em edição em 

busca dos anais dos treze eventos nacionais já realizados, informações sobre 

os mesmos e o recadastramento das associações regionais, além da 

digitalização e transcrição do livro ata de reuniões da ABB. Alguns outros 

projetos apresentados foram da confecção da carteira digital de 

identificação do associado da ABB, concurso da arte do selo comemorativo 

de 40 anos da AAB e CBB e uma loja virtual de produtos personalizados da 

ABB a Boitike. Por fim, o Prof. Huber Rizzo enfatiza sobre o XIV Congresso 

Brasileiro de Buiatria (15 a 19 de 2021), e expõe um vídeo institucional com 

pontos turísticos do estado de Pernambuco, finalizando assim sua 

apresentação. A Prof.ª. Carolina Akiko Sato Cabral de Araújo retoma a 

palavra e reforça que integrantes de associações estaduais podem se 

inscrever para participar da reunião. A mesma passa a palavra para o Dr. 

Ricardo S. Jordão (SP), membro do Comitê Executivo da Associação Mundial 

de Buiatria (AMB), que fala da importância da reunião e essas ações para 

mantermos a cadeira do Brasil na AMB, e comunica a dificuldade dos 

agendamentos dos próximos eventos mundiais de buiatria devido a 

pandemia de Covid-19, que adiou o XXXI World Buiatrics Congress, em 

Madri, Espanha em 2020. Coloca a importância da visibilidade das mídias 

socias da ABB e se coloca a disposição em permitir o acesso a edição do 

Facebbok da ABB criado por ele. A palavra é passada a Prof.ª Camila 
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Batista da Associação Paulista de Buiatria que reforça a importância das 

ações das associações estaduais e coloca a dificuldade em manter a regional 

ativa com seus associados. Cita o aumento de associados relacionado a 

proximidade de eventos, mas que em geral o número de ativos é baixo. 

Comunica que esforços são feitos para agregar os buiatras paulistas, mas que 

é importante a união dos buiatras de São Paulo para a reativação das 

atividades. Explicou o projeto da buiatria paulista “Embaixadores da 

Buitria” visando divulgar a buiatria nas universidades. A Dra. Maria 

Clorinda Soares (GO), nos atualiza sobre informações da Associação Latino-

americana de Buiatria e destaca a dificuldade de comunicação com os 

associados devido ao não retorno de e-mails. Ressalta a importância da ABB 

e do Uruguai para a buiatria Latino-americana. Fala sobre as 

dificuldades/desafios em manter a associação estadual de GO/DF devido os 

altos custos de manutenção e burocracias, em específico a do estado de Goiás, 

e que a associação de GO e DF, não tem anuidades e sim a realização de dois 

eventos anuais com inscrição. Ratifica a participação efetiva da mulher na 

buiatria, seja em eventos ou nas Associações. A Dra. Kalina Simplício (SE), 

falou brevemente sobre a importância da reunião e das ações de grupos de 

estudos junto com as associações, além de sugerir que a temática de bem-

estar-estar animal fosse incluída aos próximos eventos e RBB. Coloca sua 

intenção em organizar o Núcleo de Buiatria de Sergipe. Prof. Huber Rizzo 

coloca a ABB a disposição para encaminhar as orientações e documentações 

necessárias para a formação de núcleo e/ou fundação de associação 

estadual. O Prof. Ricardo Zanella (RS), também se colocou à disposição em 

encaminhar a documentação que a Associação do Rio Grande do Sul 

necessitou para ser fundada no ano passado. Prof. Edivaldo Aparecido (MG), 

comunica brevemente que não está mais a frente da Associação Mato-

grossense de Buiatria desde 2003, mas que entrando em contato com colegas 

na última semana, identificou a Dra. Milene Vidotti (MT) e o médico 
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veterinário Marlon (MT) interessados em retomar as atividades da 

Associação Mato-grossense de Buiatria. O Prof. Edvaldo colocou-se à 

disposição em ajudar na retomada da associação do Mato Grosso e enfatiza 

a importância da buiatria em um estado com enorme importância na 

criação de bovinos. Prof.ª Sara Vilar (PB), parabeniza a equipe da ABB, e 

comunica a intenção da formação da Associação Paraibana de Buiatraia, 

uma vez que identifica um número expressivo de buiatras atuado no estado, 

mas que estão desorganizados em relação a classe. O foco será na 

capacitação dos veterinários e de campo e no trabalho com alunos de 

graduação das IES da Paraíba. Prof. José Renato Borges (DF), relembra a 

importância da buiatria na criação do Programada Nacional de Controle 

de Tuberculose e Brucelose (PNCTB), e fala que a buiatria deve voltar seus 

olhos para o uso racional de antibióticos, com a venda dos mesmo a partir 

da prescrição de um médico veterinário Jobson Filipe De Paula Cajueiro, 

enfatiza a grande possibilidade de inclusão do ponto sugerido pelo Dr. 

Renato Borges na programação do Congresso Nacional. Prof. Helder Pereira 

(MA), comunica a intenção na formação do Núcleo Maranhense de 

Buiatria, e divulga a realização do Simpósio Maranhense on line em Clínica 

e Cirurgia de Ruminantes. Prof. Paulo Cesar Amaral (RJ) comenta que a 

buiatria do Rio de Janeiro está em um processo de reestruturação e que vem 

ocorrendo reuniões com grupos de buiatras cariocas visando futuras 

atividades no estado. Comunica que, em relação aos Anais do V CBB, que 

fora solicitado a regional pela ABB, que devido a troca de gestão da empresa 

que organizou o evento, em 2005, alguns arquivos foram perdidos, mas irão 

buscar os mesmos. Prof. Júlio Lisboa (PR) parabeniza as ações da Associação 

Pernambucana e reforça a disponibilidade da Associação Paranaense nas 

ações da Nacional. Reforça os desafios financeiros das associações estaduais, 

mas que no Paraná, a atualização anual do CNPJ ainda é viável, com o 

valor da anuidade dos associados, apesar do baixo número, sendo a maioria 
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composta pela diretoria executiva da estadual. Perguntou para onde 

migrará a ABB em 2023, que foi respondido pelo Prof. Huber Rizzo que 

constava na ata da reunião que ocorreu em Passo Fundo em 2019, a intenção 

de realização da Associação de Buiatria do Rio de Janeiro. O Prof. Júlio 

Lisboa alertou a necessidade da definição da sede de 2023 com antecedência. 

Prof. Diomedes Barbosa (PA), parabeniza as ações feitas e expõe suas 

preocupações com questões financeiras das associações e com os próximos 

passos da associação nacional para que as próximas gestões/comissões deem 

continuidade ao trabalho com o mesmo empenho. Comunica que a 

Associação de Buaitria do Pará e Amapá está com suas atividades inativas 

e que pretende retoma-las em breve. Jobson Filipe De Paula Cajueiro pontua 

sobre questões financeiras e possíveis soluções para enfrentar as dificuldades 

para a manutenção das associações regionais, explicando sobre as 

perspectivas de custos anuais, como gerencia-las e buscar recursos, 

encorajando aos colegas presentes a organizarem seus núcleos e fundarem 

as regionais. Prof. Cícero Pompeou (RJ), fala que a proposta da Associação 

de Buiatia do Rio de Janeiro, é manter a candidatura para a realização do 

XV CBB em 2023, mas que estão aguardando as datas dos eventos da buiatria 

mundial para a confirmação, e que até dezembro pretendem oficializar a 

posição.  Volta a enfatizar a importância de discutirmos a retenção de 

receita veterinária na compra de antibióticos, incluído essa temática no XIV 

CBB, buscando recursos para a viabilização desse painel com o MAPA e 

CFMV. Orienta como buscar recursos junto aos Conselhos de Medicina 

Veterinária (Regional e Nacional) e comunica que faz parte da Associação 

Latino-americana de Veterinária e que tem possibilidade de contribuir com 

a pauta de resistência a antibióticos no Congresso Nacional. Dr. Marcio 

Garcia coloca a dificuldade da continuidade das atividades da ABB devido 

o modelo de presidência rotativa, e que devemos pensar e soluções para isso, 

mas que não leve a uma situação de presidência permanente. Lembra que 
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vem mantendo o site da AAB e da importância em registrar a memória da 

buaitria. Dr. Luiz Claudio (SP) fala dos possíveis desafios que o projeto da 

RBB pode enfrentar no futuro, como a submissão de trabalhos de baixa 

qualidade, dificultando o fechamento das edições. Reforça seu apoio a fala 

do Prof. Renato Borges e Prof. Cícero Pitombo, em relação a retenção de 

receita veterinária e uso indiscriminado de antibióticos. Vê dificuldade no 

sistema rotativo de presidência da ABB, sugerindo uma estrutura mais fixa, 

mas sem continuísmo. Prof. Taciana Tenório (PI) faz um breve comentário 

sobre o histórico da Associação do estado do Piauí, que foi criada, no entanto, 

não foi dado o andamento do registro da mesma, e que atualmente vem 

trabalhando na formação do Núcleo de Buiatria do Piauí. Jobson Filipe De 

Paula Cajueiro agradece a participação de todos os colegas que estão 

participando da reunião, reforça outras ações/ideias para crescimento da 

buaitria nacional, o mesmo passa a palavra para o Prof. Huber Rizzo que 

concorda com suas palavras, agradece a todos e enfatiza a importância da 

participação e entusiasmo de todos para execução de trabalho de qualidade 

e contínuo pela ABB. Antes de finalizar sua participação o mesmo explana 

brevemente sobre as próximas metas a serem atingidas na ABB, agradece e 

ratifica a importância da participação de todos os integrantes. Prof. Huber 

Rizzo finaliza suas palavras e encerra a reunião. 

 

Considerações no Chat 

 

Durante a reunião surgiram manifestações no chata da sala de reunião, 

sendo elas; Prof. Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira (MG), sugeriu 

que em cada um dos volumes da RBB poderiam conter a história da 

Associação de cada um dos estados, sendo algo simples, para compilarmos a 

memória de criação da regional e lembrarmos das pessoas envolvidas, 

seguindo a linha histórica de fundação. A Prof.ª Raquel Raimondo (RS), 
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sugere que a Prof.ª Maria Clorinda tenha um momento no XIV CBB para 

falar do papel da mulher na Buiatria. Prof.ª Marta Lizandra Leal (RS), 

sugere como temáticas da Buiatria o bem-estar em bovinos de leite, corte e 

pequenos ruminantes, enfatizando que é uma área de nossa competência. 

Prof. ª. Maria Clorinda Soares sugere a inclusão do tema: 'Conservação dos 

Recursos Genéticos Animais'. Milene Vidotti, conforma a fala do Prof. 

Edivaldo, diz que estão conversando sobre essa possível transição e 

retomada da Associação Mato-grossense de Buiatria. Prof.ª. Fernanda 

Barbosa (AL) parabeniza a equipe e menciona o trabalho para fundação do 

Núcleo no estado de Alagoas. Dr. Ricardo Spacagna Jordão destaca que 

algumas empresas de organização de eventos procuraram a Associação 

Mundial de Buiatria para candidatar o Brasil como organizador do WBC, 

mas reforçou que a associação nacional deve se candidatar. 

 

Fim da reunião às 16:58 horas. 

 

O extrato dos presentes na plataforma Google Meet, emitido as 14:48 horas, 

demonstrou 71 presentes na sala sendo eles: Alice Maria Melville Paiva Della 

Libera (SP), Aline Alberti Morgado (TO), Alonso Pereira Silva Filho (AL), Ana Paula Lopes 

Marques (RJ), Antônio Carlos Câmara (GO), Beatriz Riet Correa Rivero (RS), Bianca Paola 

Santarosa (MG), Bruno Leonardo Mendonça Ribeiro (RR), Bruno Moura Monteiro (PA), 

Camila Freitas Batista (SP), Carla Maria Vela Ulian (BA), Carolina Akiko Sato Cabral de 

Araújo (PE), Cicero Araujo Pitombo (RJ), Cristiane da Silva Pereira (GO), Edivaldo 

Aparecido Nunes Martins (MG), Eduarda Faria Raimundo (PE), Eduardo Harry Birgel 

Junior (SP), Eldine Gomes de Miranda Neto (PB), Enrico Lippi Ortolani (SP), Everton 

Ferreira Lima (RR), Fabio Celidonio Pogliani (SP), Felipe Pohl (PR), Fernanda Pereira da 

Silva Barbosa (AL), Gildeni Aguiar (AL), Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira (MG), 

Helder Pereira (MA), Heloisa Godoi Bertagnon (PR), Huber Rizzo (PE), Jefferson Filgueira 

Alcindo (MG), João Paulo Elsen Saut (MG), Jobson Filipe De Paula Cajueiro (PE), João 

Dantas Ribeiro Filho (MG), João Diomedes Barbosa Neto (PA), Jose Renato Borges (DF), 

Joselito Nunes Costa (BA), Júlio Augusto Naylor Lisboa (PR), Kalina Simplício (SE), Karina 

Medici Madureira (SP), Lilian Gregory (SP), Lisanka Angelo Maia (PB), Lucas Abud (PA), 
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Lúcio Esmeraldo Honório de Melo (PE), Luiz Claudio Nogueira Mendes (SP), Maiara Garcia 

Blagitz Azevedo (SC), Maria Talita Soares Frade (CE), Maria Clorinda Soares Fioravanti 

(GO), Mario Felipe Alvarez Balaro (RJ), Márcio Douglas Leal da Silveira (PE), Marta 

Lizandra do R. Leal (RS), Mauricio Garcia (SP), Melina Marie Yasuoka (SP), Michel Jose 

Sales Abdalla Helayel (RJ), Milene Vidotti (MT), Naida Cristina Borges (GO), Paulo César 

Amaral Ribeiro da Silva (RJ), Pedro Paulo Maia Teixeira (PA), Priscilla Fajardo (PR), 

Raquel Fraga e Silva Raimondo (RS), Renata Vitória Campos Costa (RJ), Ricardo Spacagna 

Jordão (SP), Ricardo Zanella (RS), Rinaldo Vianna (PA), Samuel Figueiredo de Souza (SE), 

Saulo Andrade Caldas (RJ), Sara Vilar Dantas Simões (PB), Stéfany Lia Oliveira Camilo 

(PR), Suedney de Lima Silva (PB), Taciana Galba da Silva Tenório (PI), Taciana Rabelo 

Ramalho Ramos (PE), Tatiane Rodrigues da Silva (PB) e Vitor Carvalho (BA). 
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Essa é uma transcrição fidedigna do livro Ata da Associação Brasileira de 

Buiatria. 

 

Os símbolos de ******, na área de assinaturas, refere-se as que não foi possível a 

identificação do nome do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


