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Ata da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Realizada em 7 de outubro de 2015 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS – 

ABRAVAS 

CNPJ 01.183.186/0001-24 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dezoito horas e trinta minutos, na Sala 

1, do Hotel Continental Canela, localizado à rua José Pedro Piva, 220, Centro, Canela – RS, 

realizou-se a primeira chamada para a Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira de 

Veterinários de Animais Selvagens, conforme publicação no Caderno “Agora Vencer”, folhas 

B6, do Jornal “Agora”, em trinta de junho de dois mil e quinze. Porém, como não se obteve o 

quórum de cinquenta por cento mais um de associados votantes, o Senhor Presidente, Lauro 

Leite Soares Neto, 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 Extraordinária realizada em nove de outubro de 

dois mil e quatorze, na cidade de São Paulo – SP; 2) Aprovação da Ata da Assembleia Geral 

Ordinária realizada em oito de outubro de dois mil e quatorze, na cidade de São Paulo – SP; 3) 

Aprovação das contas referentes ao exercício de dois mil e quatorze; 4) Eleição da Diretoria 

Executiva (artigo 45 do Estatuto da ABRAVAS) e do Conselho Fiscal (artigo 43 do Estatuto da 

ABRAVAS); 5) Indicação do Conselho Consultivo (artigo 40 do Estatuto da ABRAVAS); 6) 

Alterar a forma de leitura e aprovação de atas das AGO e AGE (artigo 66 do Estatuto da 

ABRAVAS; 7) Assuntos Gerais, a qual foi colocada em votação e aprovada por vinte e três 

votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. O Primeiro Secretário, Herlandes 

Penha Tinoco, fez a leitura da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em nove de 

outubro de dois mil e catorze na cidade de São Paulo – SP. Após a leitura o Presidente colocou 

em votação, sendo aprovada por trinta e um votos a favor, zero contra e zero abstenção. Após a 

votação, o Primeiro Secretário, fez a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 

oito de outubro de dois mil e catorze na cidade de São Paulo – SP. Após a leitura o Presidente  
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Neto colocou a proposta em votação sendo aprovada por trinta e três votos a favor, nenhum voto 

contra e nenhuma abstenção. O item Assuntos Gerais foi iniciado com alguns informes da 

Diretoria. O primeiro deles foi relacionado à solução dos problemas com a emissão dos boletos, 

atualmente a segunda via já pode ser emitida diretamente do site da ABRAVAS. O segundo 

informe foi sobre a importação de etorfina e outros opióides potentes. Lauro Leite Soares Neto 

explicou que este assunto ainda está no MAPA e ANVISA, sem retornos, apesar dos esforços da 

presidente. Após, esclareceu que houve sete inscritos no FAPE e quatro deles foram aceitos 

segundo os critérios apresentados no site da ABRAVAS. Os selecionados foram dois estudantes 

do Maranhão, um de Minas Gerais e um do Paraná. E finalizando os informes da Diretoria, 

Lauro Leite Soares Neto cita o artigo quinto, parágrafo segundo do estatuto da ABRAVAS: II. 

Associado Honorário: aquele que, sendo Médico Veterinário ou pesquisador, tenha alcançado 

notoriedade por contribuições científico-culturais à área de medicina e manejo de animais 

selvagens, sendo reservada à Assembléia Geral Ordinária a aprovação de seu ingresso a esta 

categoria. A Diretoria Executiva ABRAVAS Biênio 13-15 sugere que o Dr. Alcides Pissinatti 

seja incluído nesta categoria de associado. Após algumas explanações sobre a relevância daquele 

associado para a ABRAVAS e a medicina veterinária a proposta foi colocada em votação sendo 

aprovada por trinta e três votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. O associado 

Gustavo Dutra informa sobre a proposta que foi encaminhada por ele para o email da 

ABRAVAS para que se dê continuidade e o presidente Lauro Leite Soares Neto esclarece que a 

proposta será retomada pela próxima gestão conforme já acordado entre as partes. O associado 

Guilherme Marietto explica sobre o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária do título de especialista em animais selvagens. O associado juntamente com o 

também associado Márcio Silva montaram um projeto de proposta para apresentar ao CFMV e a 

ABRAVAS ser uma “agência certificadora”. O projeto foi apresentado durante a Assembleia e o 

associado se encarregou de enviar o arquivo na íntegra para apreciação da diretoria executiva e 

associados. Discussão em plenária: Rodrigo Del Rio do Valle, Guilherme Marietto, Marcio 

Silva, Hilari Hidasi, Adriano Bauer, Gisele Stein, Eduardo Lázaro, Yhuri Nóbrega, Gustavo 

Dutra, Lauro Soares, Marcus Vinicius Romero e Christine Prisco. O Diretor de Patrimônio 
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Marcus Romero solicitou ao Sr. José Selmi, representante da Nutrópica integrante da Câmara 

Setorial PET do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento para explanar sobre a 

mesma. O Sr. Selmi explicou sobre as câmaras setoriais, suas funções e responsabilidades e 

sugeriu que a ABRAVAS participe da Câmara Setorial PET para auxiliar e orientar o MAPA na 

Legislação relacionada aos animais selvagens. O associado Bruno Petri informa que a 

ABRAVAS foi convidada a participar do 1º Encontro de Mantenedores de Fauna Exótica e 

forneceu dados técnicos relacionados aos assuntos de criação comercial de fauna exótica. A 

associada Moira Ansolch fez uma explanação sobre a Lei Complementar 140/2011 que transfere 

a responsabilidade do IBAMA sobre a fauna para os órgãos estaduais e expôs suas preocupações 

com o MAPA legislar sobre este assunto e reforça a necessidade de todos entenderem a 

legislação pertinente. O associado Alcides Pissinatti discorre sobre as dificuldades e incertezas 

que a lei complementar 140 criou nos diversos órgãos, principalmente no que diz respeito à 

exportação. Também trouxe à Assembléia detalhes das CEUAs – Comissão de Ética no Uso de 

Animais e convidou os associados a participarem de eventos relacionados às estas comissões e se 

integrarem mais a elas. O associado Eduardo Lázaro solicita da ABRAVAS uma cobrança maior 

com relação à lista PET. O Diretor de Patrimônio Marcus Vinícius Romero cobra maior 

participação dos associados nesta nova gestão para que a ABRAVAS tenha um maior papel 

político junto aos órgãos públicos. O Presidente Lauro Leite Soares Neto solicita maior 

participação dos associados também dentro da ABRAVAS, principalmente em assembleias e 

oferecendo ajuda nos assuntos internos da associação. A associada Gisele Stein também cobra 

uma posição da ABRAVAS com relação à lista PET e questiona a capacidade de marketing da 

ABRAVAS. O Presidente Lauro Leite Soares Neto explica a dificuldade com relação aos 

contatos institucionais e dificuldades financeiras das empresas para montar stands e patrocinar as 

atividades da ABRAVAS. O associado Bruno Petri explicou que a ABRAVAS não pode emitir 

nenhuma opinião sem consultar os associados. A solução para isto são as pesquisas como já 

realizadas. O associado Rodrigo Del Rio do Valle relembrou sobre a lista PET que já foi 

extensamente discutida pela ABRAVAS e que esta discussão foi interrompida por dificuldades 

interpessoais dos associados. Ainda, discorreu sobre as dificuldades de se organizar um  
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