
ABRAVAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS

Ata da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 05 de outubro de 2017

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS –

ABRAVAS

CNPJ 01.183.186/0001-24

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos,

no anfiteatro do Hotel  Tulip Inn Santa Felicidade,  localizado a Avenida Manoel Ribas,

5.480, Santa Felicidade, Curitiba – PR, realizou-se a primeira chamada para a Assembleia

Geral Ordinária da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, conforme

publicação no Caderno “Nas ruas”, folhas A4, do Jornal “Agora”, em onze de agosto de

dois mil e dezessete. Porém, como não se obteve o quórum de cinquenta por cento mais um

de associados votantes, o Senhor Presidente, Bruno Simões Sérgio Petri, comunicou que a

segunda  chamada  seria  realizada  às  dezenove  horas.  A  Assembleia  teve  início  com o

Senhor Presidente apresentando a sugestão de pauta que constava de: 1) Aprovação da Ata

da Assembleia Geral Ordinária realizada em treze de outubro de dois mil e dezesseis, no

Castro´s Park Hotel,  na cidade de Goiânia,  GO; 2) Aprovação das  contas  referentes ao

exercício de dois mil e dezesseis; 3) Eleição da Diretoria Executiva (artigo 45 do Estatuto

ABRAVAS) e do Conselho Fiscal (artigo 43 do Estatuto ABRAVAS); 4) Indicação do

Conselho Consultivo (artigo 40 do Estatuto ABRAVAS); 5) Assuntos gerais e informes da

Diretoria.  A ordem foi  colocada em votação e aprovada por vinte e sete votos a favor,

nenhum voto contra e uma abstenção.  O presidente  justificou o motivo da ausência do

Primeiro Secretário, Gustavo Henrique Pereira Dutra, o qual foi substituído pela Segunda

Secretária,  Hilari  Wanderley  Hidasi,  devido  a problemas  pessoais.  A primeira  parte  da

Assembleia foi a aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do exercício de dois mil

e  dezesseis,  disponibilizada  para  leitura  no  site  da  ABRAVAS  (www.abravas.org.br),
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conforme alteração aprovada na mesma AGO, sendo esta colocada em votação e aprovada

por  dezesseis  votos  a  favor,  nenhum voto  contra  e  treze  abstenções.  Posteriormente  o

tesoureiro Lauro Soares foi chamado para citar as contas referentes ao período de 2016-

2017. O mesmo citou os valores passados pela contadora da Associação, Gislene Santos.

Informou  que  as  contas  referentes  ao  Congresso  2017,  que  correspondem  a  noventa

porcento  das  receitas  e  despesas  do  ano  corrente  e  até  a  presente  data,  teve  um total

arrecadado de R$ 99.587,05 (noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinco

centavos) e dispêndio no valor de R$ 81.782,30 (oitenta e um mil, setecentos e oitenta e

dois  reais  e  trinta  centavos),  resultando  no  superávit  de  R$  17.804,75  (dezessete  mil,

oitocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos). O tesoureiro lembrou que o superávit é

momentâneo,  pois  ainda  restam  algumas  despesas  do  hotel  a  serem  pagas.  Informou,

também, que o saldo bancário junto à conta do Banco Santander S/A, na mesma data, era

de R$ 59.811,39 (cinquenta e nove mil, oitocentos e onze reais e trinta e nove centavos). O

presidente lembrou que maiores informações sobre o livro caixa poderiam ser obtidas com

a contadora  Gislene e  que é  um direito  de todos os  associados saberem das contas  da

Associação.  Foi  feita  votação  para  aprovação  das  contas  dos  anos  2016-2017,  com

resultado  de  trinta  e  dois  votos  a  favor,  nenhum  voto  contra  e  nenhuma  abstenção,

declarando-se, portanto, aprovadas as contas do período apresentado. Assim, o Presidente

mudou  para  o  terceiro  item,  “Eleição  da  Diretoria  Executiva  e  Conselho  Fiscal  da

ABRAVAS”, cujas regras foram publicadas no Caderno “Grana”, folhas A10, do Jornal

Agora, em onze de agosto de dois  mil  e dezessete,  passando a palavra a presidente da

Comissão de Pleito,  Letícia Koproski,  também composta pelas  associadas  Erika Midori

Kida  Hayashi  e  Lívia  Eichenberg  Surita.  Letícia  Koproski  informou  que  a  eleição  foi

composta  por  chapa  única,  cuja  ficha  de  inscrição  chegou  na  data  estipulada  e  foi

denominada Chapa 1. A seguir informou o nome dos associados que foram avaliados e

aprovados pela Comissão de Pleito para concorrer à Diretoria Executiva da ABRAVAS

Biênio dois mil e dezessete a dois mil e dezenove. São eles: Presidente: BRUNO SIMÕES
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SERGIO PETRI, brasileiro, nascido em dois de setembro de um mil, novecentos e oitenta

e três, Médico Veterinário, casado, portador do RG nº  34.429.905-3 SSP/SP e do CPF nº

318.897.848-00,  residente  e  domiciliado  à  Rua  Cristiano  Viana,  250,  apartamento  94,

Pinheiros, na cidade de São Paulo, SP, CEP 05411-000; Vice-Presidente: LAURO LEITE

SOARES NETO, brasileiro, nascido em trinta de outubro de um mil, novecentos e setenta

e nove, Médico Veterinário, solteiro, portador do RG nº 30.589.607-6 SSP/SP e do CPF nº

280.122.818-48, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Xerxes Ribeiro dos Santos, 5-8,

Jardim Carolina, na cidade de Bauru, SP, CEP 17032-550; Primeira Secretária:  HILARI

WANDERLEY HIDASI, brasileira, nascida em nove de março de um mil, novecentos e

oitenta e quatro, Médica Veterinária, solteira, portadora do RG nº 4.564.399 SSP/GO e do

CPF nº 006.922.991-06, residente e domiciliada à Rua Dona Tecla, 350, apartamento 1806,

Jardim  Flor  da  Montanha,  na  cidade  de  Guarulhos,  SP,  CEP  07097-380;  Segundo

Secretário:  GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DUTRA, brasileiro, nascido em vinte e

três  de  maio  de  um  mil,  novecentos  e  setenta  e  quatro,  Médico  Veterinário,  casado,

portador  do  RG  nº  24.679.326-0  SSP/SP e  do  CPF  nº  273.007.978-57,  residente  e

domiciliado à Avenida Rei Alberto I, 266, apartamento 151, Ponta da Praia, na cidade de

Santos,  SP,  CEP  11030-380;  Primeira  Tesoureira:  VIVIAN  MARQUES

MASSAROTTO, brasileira, nascida em vinte e sete de agosto de um mil, novecentos e

oitenta e dois, Médica Veterinária, casada, portadora do RG nº 28.609.610-9 SSP/SP e do

CPF nº 291.332.608-00, residente e domiciliada à Rua dos Campineiros, 173, apartamento

72,  Mooca,  na  cidade  de  São  Paulo,  SP,  CEP  03167-020;  Segunda  Tesoureira:  ANA

CAROLINA ANDRADE PEREIRA, brasileira, nascida em vinte e um de janeiro de um

mil,  novecentos  e  oitenta  e  quatro,  Médica  Veterinária,  solteira,  portadora  do  RG  nº

4.406.390 SSP/PA e do CPF nº 804.977.802-91, residente e domiciliada à Avenida Alcindo

Cacela,  1.019, casa  4,  Vila  Abel,  Umarizal,  na cidade de Belém, PA, CEP  66060-640;

Diretor Científico:  GUILHERME AUGUSTO MARIETTO GONÇALVES, brasileiro,

nascido  em  dez  de  novembro  de  um  mil,  novecentos  e  oitenta,  Médico  Veterinário,
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divorciado,  portador  do  RG  nº  30.375.185-X  SSP/SP e  do  CPF  nº  220.270.878-26,

residente e domiciliado à Rua Luzia de Masseno Pontes, 430, CEP: 18608-032 , Botucatu-

SP;  Diretor Social:  EDUARDO LÁZARO DE FARIA DA SILVA, brasileiro, nascido

em vinte e  nove de junho de um mil,  novecentos  e oitenta e seis, Médico Veterinário,

casado,  portador do RG nº  1.835.605 SSP/ES e do CPF nº  109.524.407-84, residente e

domiciliado à  Avenida Hugomusso, 658, apartamento 602, Praia da Costa, na cidade de

Vila  Velha,  ES,  CEP  29101-280;  Diretora  de  Patrimônio:  HANNA  SIBUYA

KOKUBUN, brasileira, nascida em dezessete de março de um mil, novecentos e noventa,

Médica  Veterinária,  solteira,  portadora  do  RG  nº  46.719.526-2  SSP/SP e  do  CPF  nº

384.736.488-03,  residente  e  domiciliada  à  Rua  Teresina,  54,  apartamento  71,  Parque

Industrial,  na  cidade  de  São  José  dos  Campos,  SP,  CEP  12235-610;  Diretora  de

Divulgação:  ERIKA FRUHVALD, brasileira, nascida em cinco de dezembro de um mil,

novecentos e oitenta e quatro, Médica Veterinária, solteira, portadora do RG nº 35.227.579-

0 SSP/SP e do CPF nº  322.816.778-00, residente e domiciliada à  Rua Pinheiro Raposo,

240, Vila Jaguara, na cidade de São Paulo, SP, CEP 05115-110. Para o Conselho Fiscal,

foram aprovadas as inscrições dos seguintes associados: Membros Titulares: PRYSCILLA

MARACINI, brasileira, nascida em seis de abril de um mil, novecentos e setenta e quatro,

Médica  Veterinária,  solteira,  portadora  do  RG  nº  24.324.557-9  SSP/SP e  do  CPF  nº

169.546.928-32, residente e  domiciliada à  Rua André  Rebouças,  80,  casa  15, Ponta  da

Praia,  na  cidade  de Santos,  SP,  CEP  11030-060;  ANDRE NICOLAI ELIAS SILVA,

brasileiro,  nascido  em  catorze  de  novembro  de  um  mil,  novecentos  e  setenta  e  nove,

Médico  Veterinário,  solteiro,  portador  do  RG  nº  30.193.777-1  SSP/SP e  do  CPF  nº

294.811.178-12, residente  e  domiciliado à  Rua Luiara  dos  Santos Duarte  ,  637, Jardim

Itália, na cidade de Pirassununga, SP, CEP 13630-704; YHURI CARDOSO NÓBREGA,

brasileiro, nascido em nove de janeiro de um mil,  novecentos  e noventa e um, Médico

Veterinário, solteiro, portador do RG nº 1207061366 SSP/BA e do CPF nº 137.466.757-90,

residente e domiciliado à Avenida Estudante José Julho de Souza, 2.000, apartamento 102,
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Praia  de  Itaparica,  na cidade  de Vila  Velha,  ES,  CEP  29102-010;  Membros  Suplentes:

CAROLINA CORDEIRO DE MORAES, brasileira, nascida em treze de setembro de um

mil,  novecentos  e  oitenta  e  um,  Médica  Veterinária,  solteira,  portadora  do  RG  nº

26.147.529-0 SSP/SP e do CPF nº  222.150.998-60, residente e domiciliada à Rua Doutor

Helio Fidelis, 121, apartamento Confort 03, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo,

SP, CEP 05351-035; ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO, brasileira, nascida em

seis  de  setembro  de  um mil,  novecentos  e  oitenta  e  oito,  Médica  Veterinária,  solteira,

portadora  do  RG  nº  44.070.171-5  SSP/SP e  do  CPF  nº  231.643.458-44,  residente  e

domiciliada à  Rua Tabajaras, 49, apartamento 182, Mooca, na cidade de São Paulo, SP,

CEP 03121-010. Na sequência os associados candidatos que se encontravam na assembleia

foram apresentados  e  o  associado  Gustavo  Bauer sugeriu  que  como havia  apenas  uma

chapa concorrendo, que a eleição fosse feita por aclamação com uma salva de palmas. Foi

aberta votação para a sugestão apresentada, a qual foi aprovada com trinta votos a favor,

nenhum contra e nenhuma abstenção. Desta forma a Chapa 1 foi eleita, com uma salva de

palmas, como a nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ABRAVAS para o Biênio

dois mil e dezessete a dois mil e dezenove. O presidente passou ao próximo item: indicação

do  Conselho  Consultivo,  onde  foram  indicados  os  seguintes  associados:  Membros

Titulares:  ARIANE CAMARGO PARRA,  brasileira,  nascida  em 13/03/1982,  Médica

Veterinária, casada, portadora do RG nº 29143936-6 SSP/SP e do CPF nº 214.996.208-02,

residente e domiciliada à  Rua Manoel Sylvestre de Freitas Filho, 76, complemento 103E

Jardim  Nova  Europa,  na  cidade  de  Campinas,  SP,  CEP  13040-089;  CAROLINA

LORIERI VANIN, brasileira, nascida em 12/11/91, Médica Veterinária, casada, portadora

do  RG nº  381629351  SSP/SP e  do  CPF  nº  373.850.218-16,  residente  e  domiciliada  à

Avenida Diógenes de Ribeiro Lima, 2000, bloco 5, bairro Alto Pinheiros, São Paulo- SP,

CEP 05458-900; CAMILA DO NASCIMENTO LUBA, brasileira, nascida em dezoito de

fevereiro de um mil, novecentos e oitenta e quatro, Médica Veterinária, solteira, portadora

do RG nº  44.000.943-1 SSP/SP  e do CPF nº  218.019.738-14, residente e domiciliada à
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Praça da Saudade, 26, casa7. Matapaca-Niterói-RJ CEP:24322-300;  Membros Suplentes:

PLÍNIO FERREIRA MANTOVANI,  brasileiro, nascido em primeiro de março de um

mil,  novecentos  e  oitenta  e  quatro,  Médico  Veterinário,  solteiro,  portador  do  RG  nº

29908467-x SSP/SP e do CPF nº 060.313.066-62, residente e domiciliado à Rua Mathias de

Albuquerque, 52, Parque Anchieta, na cidade de São Bernardo do Campo, SP, CEP 09732-

240;  DANIELA  DESGUALDO  PIRES  OSORIO  BUENO,  brasileira,  nascida  em

21/03/1980, Médica Veterinária, casada, portadora do RG nº 30351057-2 SSP/SP e do CPF

nº 288.302.638-69, residente e domiciliada à Alameda Menotti del Picchia, 61, Reserva do

Paratehy, na cidade de São José dos Campos, SP, CEP  12444-858. Dentre os membros

titulares indicados foi proposto que a associada Ariane Camargo Parra assumisse como

presidente do Conselho Consultivo, o que foi aceito pelos demais membros. O presidente

iniciou  o  quinto  e  último  item da  pauta  da  Assembleia,  assuntos  gerais  e  informe  de

diretoria, citando que a ABRAVAS procurou se envolver com o maior número possível de

eventos, sejam eles no estado de São Paulo ou também onde existia apoio financeiro ou

institucional  que foram requisitados à  Associação.  O presidente relatou que o  nome da

ABRAVAS foi levado para esses eventos onde houve alta concentração de estudantes e

profissionais,  o  que  ajudou a  certificar  o  nome da  associação  dentro do meio e  forma

opinião positiva entre os participantes. Dentre os eventos com participação da ABRAVAS

pode-se  destacar  o  Simpósio  Geas  USP  que  ocorreu  no  começo  do  ano  de  2017.  A

SACAVET  também  promovida  pela  Universidade  de  São  Paulo,  Jornada  GEAS  que

ocorreu  na  cidade  de  Brasília,  Simpósio  da  universidade  UNIFEOB,  workshop  de

contenção  química  e  física  de  animais  selvagens  na  UNESP  de  Botucatu,  Curso  de

Enriquecimento  Ambiental  que  ocorreu  em  Espirito  Santo  e  também  a  parceria  de

aproximadamente oito anos com a revista MEDVEP em que a ABRAVAS é responsável

por toda programação relativa à medicina de animais selvagens dentro do congresso, sendo

uma parceria de grande valia pois além de chamar pessoas que estão no maior congresso de

medicina veterinária  do Brasil  com aproximadamente seis mil congressistas,  ainda dá a
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possibilidade  do associado  participar  de ótimas palestras  e  ainda temos benefícios  para

associados  já  que  sempre  são  disponibilizadas  cortesias  que  são  distribuídas  entre  os

associados em dia com a anuidade. Parceria essa com grande potencial e que a associação

pretende manter. Além disso, dentro do congresso a ABRAVAS mantém um stand onde

pode ser passado um pouco sobre o trabalho da associação e também são feitas inscrições

para o congresso anual ABRAVAS, sendo neste ano concluídas cinco inscrições no evento.

Ao ver  da diretoria  se trata  de uma boa parceria  visto que as salas no evento estavam

lotadas nos dois dias o que nos leva a pleitear uma sala ainda maior no evento. O presidente

passou a palavra para os demais diretores para o caso de que algum tivesse algo relacionado

aos informes de diretoria. O presidente declarou a sessão aberta a todos os associados que

quisessem  contribuir  com  assembleia.  A  associada  Daniela  Pires  disse  que  viu  em

discussões no simpósio ou no Congresso algumas sugestões de ações da ABRAVAS tanto

quanto  posicionamento  quanto  a  solicitação  de  normativas  ou  até  posicionamento  do

governo  ou  com  o  Conselho  Federal  de  Medicina  Veterinária  (CFMV)  e  a  associada

gostaria de saber se a diretoria da associação pegaria esse gancho e colocaria a ABRAVAS

a frente dessas posições. O presidente respondeu dizendo que no ano que havia passado já

havia sido levantada essa questão em relação a participação da ABRAVAS em eventos

públicos ou questões  abertas  de diversas  naturezas.  O que foi  recomendado foi  sobre a

dificuldade  em  se  atualizar  sobre  todas  as  questões  que  estão  ocorrendo  e  que  seria

interessante  que  o  próprio  associado  mostrasse  essa  demanda.  A  ABRAVAS

estatutariamente pode delegar qualquer associado para participação nesses eventos, frisando

que é muito importante que cada um que saiba dos acontecimentos leve os fatos para a

diretoria para que a ABRAVAS faça a representação para seus associados. A associada Dra

Tânia  Freitas  Raso  citou  que  representa  a  mais  de  dez  anos  no  evento  da  Sociedade

Brasileira  de  Avicultura  não  só  a  universidade  em que  leciona,  USP,  mas  também  a

ABRAVAS e cita que é importante essa representação e quando existe essa demanda é

importante o associado participar e ainda, que a categoria tem que ter essa união e força. A
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mesma associada relatou que se solicitou na assembleia do ano passado se falou sobre o

risco de doenças exóticas e ter um espaço para discutir isso é de essencial importância. É

importante  que  o  associado  use  o  poder  que  tem  e  saber  que  tem  esse  poder  de

representatividade e não só de cobrar e também de sugerir e participar mais. A associada

ainda salientou que a ABRAVAS “somos nós”. É muito importante que todos tenham um

carinho e amor pela associação que possui uma história muito importante, não se trata de

doação só de tempo, mas também de amor. Se os associados não cobram tais atitudes, fica

difícil a diretoria saber de tudo que ocorre, salienta a Dra Tânia Raso, que é importante não

cobrar  apenas  congressos  mais  baratos  e  anuidades  mais  baratas,  cobrar  atitudes  como

participação em políticas públicas.  Além disso a associada deixou uma sugestão sobre a

atuação em outros órgãos como Ministérios ou IBAMA, sobre riscos de disseminação de

doenças  que está  muito grave.  Existe  um grande risco de disseminação  que está  muito

grave. Existe um grande risco sanitário com o Circovírus e é importante essa atuação. A

associada Luciana Rameh complementou a fala de Tânia Raso sobre o risco de doenças e

citou a descentralização da gestão de fauna e sobre a possibilidade de cada estado criar sua

própria  legislação.  Alagoas  criou  legislação  em que  se  abriu  muito  mais  espaço  para

criadores comerciais o que gera riscos para a entrada de novos animais, trazendo riscos

sanitários. A associada citou que a Prof.ª Valéria que palestrou no simpósio de gestão de

fauna neste evento também falou sobre a PL 650, e buscou um melhor posicionamento

quanto a associação para poder ser formulado algum documento. O presidente Bruno Petri

complementou a fala das associadas citando a fala da Prof.ª Valéria, presidente atual do

Grupo Fowler, sobre a execução de um documento a fim de contestar a PL 650, já que a

Prof.ª Valéria também representa o CRMV do estado do Paraná além do grupo Fowler e

quanto mais instituições juntas, mais força teremos. O associado Yuri Nóbrega falou sobre

a  atuação  da  ABRAVAS  em  mais  lugares  no  Brasil  e  uma  das  sugestões  é  sobre  a

localização do congresso, que foi discutido com outros colegas e sugeriu que houvesse uma

votação do próximo local do evento um ano antes, já durante o evento e citou o que ocorre
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no congresso de herpetologia. A ideia seria envolver o associado da região que ocorreria o

próximo evento,  abrindo um edital para que grupos de determinadas regiões possam se

inscrever para participar da organização do congresso e colaborando com a diretoria com a

organização  do  evento.  Outra  sugestão  foi  a  maior  participação  da  associação  junto  a

projetos de conservação com financiamentos fornecidos pela associação através de editais

para  projetos  de  conservação.  O  presidente  Bruno  Petri  respondeu  ao  associado

respondendo que a diretoria busca divulgar o local do próximo congresso o quanto antes e

para isso é preciso uma força tarefa. Nos anos de troca de diretoria como no caso de 2017,

se torna mais difícil já que depende muito do corpo diretor. O presidente ainda citou que

não existe um edital formal para recebimento de eventos, mas são recebidas propostas dos

centros  de  convenções  como  por  exemplo  que  forem recebidos  da  cidade  de  Natal  e

Campos do Jordão, que ambos estão em análise. Os valores são os fatores limitantes visto o

orçamento da associação, já que o valor reflete no preço da inscrição. Sobre patrocínios de

projetos, a associação vive em um momento de reorganização financeira. Assim que houver

possibilidade, é possível que assim como ocorre com o FAPE, que é um fundo voltado para

que o estudante pesquisador traga seu projeto para ABRAVAS e morem a mais de 500 km

da sede do congresso. No ano de 2017, dois estudantes foram financiados pelo fundo FAPE

com o valor de R$ 1.075,00 (hum mil e setenta e cinco reais) para custear suas despesas.

Todas essas informações são divulgadas por todos os meios de comunicação usados pela

ABRAVAS.  A  associada  Carolina  Vanin  questionou  a  ação  da  associação  em  PL´s,

CONAMAS e no IBAMA e sugere contato com associações que possuem maior influencias

neste meio, como a ABRASE, para maior influência nesta questão. O presidente respondeu

que entrou em contato com a ABRASE quando o diretor Lauro Soares era presidente da

associação e no encontro em questão os dois eram os únicos veterinários em um grupo de

duzentas  pessoas,  sendo que  no encontro  em questão  não havia  sido firmada uma boa

parceria. O evento havia ocorrido com a ABRASE e a instituição RENCTAS e desde então,

a ABRAVAS não foi mais convidada a participar dos encontros. O Professor Dr. Paulo
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Mangini, do grupo Fowler, pediu a palavra para parabenizar o evento, que aconteceu em

Curitiba.  Também  citou  a  necessidade  de  trazer  associados  e  congressistas  antigos

novamente  ao  evento.  Também,  buscar  parcerias  entre  outras  instituições  assim  como

ocorreu com o grupo Fowler no ano 2017, usando as parcerias como forma de trazer mais

pessoas que estão distantes do evento, sendo profissionais que atuam na área, mas não se

interessam pelo congresso. O presidente respondeu ao Dr. Paulo Mangini, em relação às

parcerias, existem alguns convênios como por exemplo com a Sociedade de Zoológicos do

Brasil, Associação Brasileira de Radiologia Veterinária, de Endocrinologia Veterinária em

que é fornecido metade do desconto oferecido ao associado ABRAVAS e vice-versa. Foi

conversado com a Dra. Valéria, Grupo Fowler, sobre um convênio que já foi informalmente

firmado também com essa associação. Sobre o resgate de associados antigos, na gestão de

Lauro Soares como presidente, foi feito um questionário que foi enviado para todo banco

de  dados,  aproximadamente  seiscentas  pessoas,  onde  houve  apenas  vinte  e-mails

respondidos. Já na segunda gestão de Lauro Soares fizeram contato telefônico para os não

mais  associados,  também com pouco retorno.  A partir  desse  momento  focou-se  em se

conquistar novos associados, visto o desinteresse dos membros de outrora. O presidente

ainda  relatou  que  no  ano  de  2016  a  ABRAVAS  completou  vinte  e  cinco  anos  como

associação e o presidente enviou um convite para todos os presidentes da ABRAVAS irem

ao evento sem custo nenhum, não houve ao menos trinta por cento de respostas ao convite

feito. O  feedback negativo estimulou a diretoria a buscar novos associados, aliando-se a

eventos  e cursos  para  divulgação para  novos associados.  O Dr.  Marcelo Schiavo Nardi

pediu a  palavra e  disse ser  da Comissão de Animais  Selvagens do CRMV-SP e como

presidente em questão se mostrou a disposição para dar apoio à associação. O associado

Plínio Montovani questionou sobre o andamento para a requisição do título de especialista,

já que algumas associações  conseguiram a titulação e que seria também possível  que a

ABRAVAS conseguisse com a finalidade de valorizar o profissional da nossa área e que

para  a  manutenção  do  título,  seria  interessante  se  fazer  necessário  a  manutenção  do
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profissional como associado para ser mantido consequentemente seu título de especialista.

O associado Marcio Silva complementou a fala  de Marcelo  Schiavo Nardi  citando que

também faz parte da comissão de animais selvagens do Conselho Regional de Medicina

Veterinária de Pernambuco e pode igualmente contribuir como associado para unir esforços

entre ABRAVAS, CRMV e SZB. Marcio se referiu a fala de Plínio Montovani citando que

juntamente com outros componentes enviou uma proposta sobre o título de especialização

para a  diretoria  da  ABRAVAS,  sem resposta.  A associada  Christine Prisco pediu  para

mencionar  que  já  se  conversou  bastante  sobre  o  título  de  especialista,  porém,  existem

muitos pontos a serem conversados e que foi entregue uma proposta para ser avaliada pela

diretoria. Christine ainda convidou o associado Plínio Montovani para participar do grupo

que está formulando a proposta de especialização, que o aceitou. Como não houvesse mais

nada a ser tratado, o Presidente Bruno Petri agradeceu aos membros da gestão que estava

terminando seu mandato,  aos  associados Herlandes  Tinoco e Marcos  Romero,  que  não

estariam  na  nova  gestão,  e  aos  associados  eleitos  para  a  nova  Diretoria  Executiva  e

Conselhos  Fiscal  e  Consultivo.  Por  último,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou

encerrada  a  Assembleia  Geral  Ordinária,  solicitando  a  mim,  secretária  neste  ato,  que

lavrasse a presente Ata.

BRUNO SIMÕES SÉRGIO PETRI
Presidente

RG nº 34.429.905-3 SSP/SP
CPF nº 318.897.848-00

HILARI WANDERLEY HIDASI
Segunda Secretária

RG nº 4564399 SSP/GO
CPF nº 006.922.991-06
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