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EDITORIAL
Prezados colegas,
O ano de 2018 foi
marcado por uma
atuação ativa do
CRMV-MG e pela
busca incessante
pelo engrandecimento da Medicina Veterinária e
da Zootecnia no
estado de Minas
Gerais. Promovemos um importante
processo de inovações em nossos
procedimentos,
tornando o Conselho cada vez mais
otimizado para os profissionais inscritos. Alguns exemplos
são o processo eleitoral com votação online, assim como a
emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
e de boletos da anuidade pelo nosso portal.
Outras metas que cumprimos foram na intensificação
das ações de fiscalização, das apurações de denúncias,
de instaurações e julgamentos de processos éticos. Juntos, trabalhamos na criação e estruturação de diferentes
Comissões do CRMV-MG. O Conselho trabalhou também
na descentralização do Programa de Educação Continuada (PEC), apoiando cerca de 90 atividades ao longo do ano,
em diferentes regiões do estado, contemplando variados
temas inerentes às nossas profissões. Também investimos
na promoção da valorização e do respeito aos médicos veterinários e zootecnistas perante a sociedade.
Com sentimento de orgulho, participamos da histórica
entrega do certificado do Brasil livre de Aftosa pela Organização Mundial de Saúde Animal e apoiamos a criação
da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, além de
participarmos de discussões relativas a cursos de Ensino a Distância da Medicina Veterinária, contrariando tais
iniciativas. Comemoramos ainda os 50 anos das leis que
regulamentam as profissões da Medicina Veterinária e da
Zootecnia no Brasil.
Agradecemos a todos os médicos veterinários e zootecnistas inscritos, aos colaboradores do CRMV-MG, a
Diretoria e ao Corpo de Conselheiros pelo apoio ao longo
do ano, na certeza de que 2019 será marcado por muitas
realizações.
Boa leitura e um grande abraço!

Dr. Bruno Divino
CRMV-MG nº 7002
Presidente
bruno.rocha@crmvmg.gov.br
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Você Sabia?

O CRMV-MG possui comissões de diversos
assuntos inerentes à Medicina Veterinária e à
Zootecnia. No ano de 2018 foram nomeadas
as seguintes comissões: Bem-Estar Animal,
Saúde Pública, Esporotricose, Inspeção de Produtos de Origem Animal, fazendo da discussão desses temas um trabalho contínuo. Em
breve novos grupos serão formados para discutir a abordagem técnica de outros assuntos.
Tem alguma sugestão? Envie um e-mail para
contato@crmvmg.gov.br
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BALANÇO
Equipe de Fiscalização avalia trabalho e define
metas do setor para 2019

A

equipe de Fiscalização do CRMV-MG reuniu-se entre
os dias 05 e 07 de dezembro na sede do Conselho para
uma avaliação do trabalho. O objetivo do encontro foi mensurar os resultados de 2018 e elaborar metas e planos para o
próximo ano. Para o chefe do setor, dr. Messias Lôbo Júnior,
a avaliação é positiva, uma vez que o Conselho conseguiu
fiscalizar cerca de 90% dos estabelecimentos que trabalham
com Medicina Veterinária no estado. A expectativa de dr.
Messias é de que esse trabalho seja expandido em 2019, mediante a elaboração de um estudo envolvendo a análise de
risco. “A equipe de fiscais pretende dar uma ênfase diferente
para o trabalho, executando-o de forma mais direcionada,
no intuito de abranger um número grande de municípios
e estabelecimentos. Com a execução da análise de risco,
passaremos a acompanhar estabelecimentos que tenham
um risco elevado com maior frequência”, explica.
Como Minas Gerais possui 853 municípios, o CRMV-MG
espera intensificar o trabalho de fiscalização para cidades
que ultrapassem o número de 100 mil habitantes. Ainda
segundo o chefe do setor, o objetivo é fazer com que os
profissionais que atuam nos estabelecimentos médico veterinários apresentem qualidade nos serviços prestados.
“Nosso trabalho tem foco duplo, tanto no animal quanto na
sociedade, na medida em que o atendimento e estrutura
são adequados, os clientes estarão seguros e os tutores
satisfeitos”, disse dr. Messias.

O CRMV-MG vem ainda promovendo a aquisição de bens
para o aprimoramento das ações do setor, como a informatização dos sistemas e a renovação da frota de veículos. A
intenção do Conselho é inovar e otimizar o trabalho dos fiscais, tornando-o mais eficaz através da utilização de equipamentos como tablets e impressoras portáteis que agilizem
a rotina da fiscalização. “A expectativa é que as unidades
regionais também passem por uma readequação para dar
suporte tanto à equipe de fiscalização quanto aos profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia, tornando-se um
ponto de apoio e de serviço para esses profissionais”, acrescentou dr. Messias.

“

A equipe de fiscais pretende
dar uma ênfase diferente para o
trabalho, executando-o de forma
mais direcionada, no intuito de
abranger um número grande de
municípios e estabelecimentos
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BALANÇO POSITIVO
CRMV-MG avalia resultados alcançados em 2018
Processo ético: parcerias

U

m dos principais objetivos atuais do CRMV-MG é aproximar-se dos profissionais e fortalecer a Medicina Veterinária e a Zootecnia em todo o estado, promovendo ações
que contribuam para um trabalho ético, responsável e de melhoria contínua. Empossada em abril de 2018, a atual Diretoria
do CRMV-MG vem trabalhando para cumprir os compromissos assumidos junto aos médicos veterinários e zootecnistas
de Minas Gerais. Assim, este ano o Conselho trabalhou para
consolidar ações fiscalizatórias combatendo o exercício ilegal das profissões, para aumentar os investimentos no Programa de Educação Continuada e para promover a valorização profissional no estado. Apesar de reconhecer que ainda
há muito a ser feito, avanços foram alcançados e o balanço
de 2018 é positivo.

Inovação dos processos
O conselho trabalhou para promover inovações com o objetivo de facilitar a rotina dos profissionais, como o “Agendamento Online”, que é uma plataforma que possibilita agendar
o atendimento presencial para o setor de Registros na sede e
nas Unidades Regionais do CRMV-MG. Essa medida facilitou
serviços de pedidos de inscrição, de registro de empresas,
entre outros. O Conselho de Minas também foi o primeiro do
sistema CFMV/CRMVs a implementar a modalidade de votação eletrônica para a chapa presidencial no triênio 2018/2021,
no intuito de proporcionar praticidade e segurança ao processo eleitoral. Visando também a agilidade aos profissionais
no processo de geração da Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), foi disponibilizado um sistema online para a
inclusão do documento.
O CRMV-MG inovou também quanto a emissão de boletos da anuidade, que agora podem ser retirados via internet. A mudança é mais uma implantação com o objetivo de
alinhar o Conselho às mais modernas práticas de gestão,
com a informatização dos processos e também em atenção ao meio ambiente, frente à necessidade crescente de
economia de papel.
4

Outra meta cumprida pelo CRMV-MG foi a intensificação na apuração de denúncias, na instauração e no julgamento de processos éticos. Além disso, o órgão investiu
na orientação dos profissionais envolvidos em algum tipo
de irregularidade. Dos processos apurados no último ano,
70% ocorreram em clínicas de pequenos animais. O Conselho observou que destes, 40% referem-se a problemas
de relacionamento entre o tutor do animal e o médico veterinário, ou seja, os problemas técnicos não representam
a maioria das motivações das denúncias. Assim, a instituição tem procurado orientar os profissionais quanto a esse
tipo de questão, atento principalmente ao Código de Ética.

Comissões técnicas
No ano de 2018, o CRMV-MG trabalhou junto à criação
e estruturação de diversas comissões relativas à Medicina
Veterinária e à Zootecnia. Além de fortalecer o trabalho e
as discussões nas já existentes comissões das duas áreas,
outros grupos se reuniram para solidificar esse trabalho.
Com a coordenação da médica veterinária e conselheira, dra. Ana Liz Ferreira Bastos, foi criada a Comissão de
Bem-Estar Animal. Composta por membros que atuam em
diferentes campos, a Comissão é constituída de grupos de
trabalho que discutem temas como o manejo populacional
de cães e gatos e também sobre desastres naturais. Neste sentido, foi criado também o Conselho Gestor de Crises
Ambientais, considerando a importância de oferecer suporte para os médicos veterinários, zootecnistas e produtores rurais, e auxílio aos animais e tutores atingidos por
situações de desastre ambiental, tais como as que ocorreram com as chuvas na Zona da Mata e com o rompimento
das barragens em Mariana.
Considerando a demanda e a necessidade de ampliar as
discussões acerca da Esporotricose, o CRMV-MG criou um
grupo de trabalho reunindo especialistas para tratarem do
assunto. Os membros trabalham no diagnóstico do status
da doença no estado, bem como na elaboração de propostas e medidas necessárias ao controle da doença. Compõem a mesa profissionais das áreas de pesquisa, saúde
pública, clínica e da área política. Especificamente sobre a
área de saúde pública, foi implantada uma comissão com
o mesmo nome para auxiliar o alinhamento dos interesses
da saúde pública veterinária, visando um impacto positivo
na saúde da população mineira. Além disso, seus componentes visam ampliar a oferta de trabalho dos profissionais
recém-formados e auxiliar o Conselho a lidar com as exigências da sociedade.
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BALANÇO POSITIVO
Educação continuada descentralizada
O CRMV-MG investiu também na intensificação do Programa de Educação Continuada (PEC), apoiando iniciativas
para o fortalecimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia em Minas Gerais. Ao longo do ano de 2018, a entidade
colaborou para a realização de aproximadamente 90 eventos por todas as regiões do estado, abordando temas desde
o cuidado com pequenos animais, à alimentação de animais
de produção, até o trabalho com ruminantes.

Benefícios aos inscritos
Compreendendo o momento complicado e as dificuldades pelas quais o país passa, o CRMV-MG trabalhou ainda
para facilitar a solução para os pagamentos junto aos profissionais inscritos. O Conselho disponibilizou uma tabela de
descontos progressivos a serem aplicados para aqueles que
desejaram negociar suas dívidas. Os descontos da tabela
não incidiram sobre o valor principal da dívida e nem sobre a
correção monetária.
Além disso, visando oferecer planos de seguro com preços
diferenciados a instituições e profissionais da Medicina Veterinária, a instituição fechou acordo com Unimed sobre seguro
de Responsabilidade Civil Profissional (RCP). O Unimed RCP
Instituições protege organizações que sejam demandadas
por terceiros com relação a danos causados aos animais
em função do atendimento prestado. Para os profissionais é
direcionado o seguro Unimed RCP Individual, que garante a
proteção e a tranquilidade necessárias para o bom exercício
da atividade profissional. O Conselho também disponibilizou
condições diferenciadas para os profissionais no Plano de
Previdência Privada junto ao Banco do Brasil e no Plano de
saúde da administradora de benefícios de saúde Aliança.

Comunicação ampliada

Valorização profissional
O CRMV-MG também trabalhou para intensificar ações
de valorização profissional, reconhecendo a inserção direta de médicos veterinários e zootecnistas na economia
brasileira. Com um sentimento de orgulho e trabalho bem
feito, o Conselho participou da histórica entrega do certificado do Brasil livre de Aftosa pela OIE em abril deste ano.
O Conselho esteve presente na cerimônia de entrega, em
Paris, na França, representado pelo seu presidente dr. Bruno Divino. Este novo status contribui para mudar o conceito
de defesa sanitária do Brasil perante o mundo, bem como
impulsionar ainda mais o crescimento do Agronegócio.
O CRMV-MG apoiou ainda a criação da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária (SMMV), órgão que trabalha
junto ao Conselho para mostrar o impacto do trabalho dos
médicos veterinários e zootecnistas nas vidas das pessoas e de suas famílias. Assim, o Conselho estabeleceu uma
parceria com a SMMV a fim de resgatar esse orgulho profissional. Atento ainda ao ensino das áreas de Medicina
Veterinária e Zootecnia, o Conselho participou das discussões relativas a cursos de Ensino a Distância em áreas de
conhecimento relacionadas à saúde humana e animal, no
Encontro de Presidentes de Conselhos de Fiscalização Profissional da Área de Saúde de Minas Gerais.

Os canais de comunicação do CRMV-MG trabalharam
para reduzir a distância entre os profissionais e a instituição. O Conselho encontra-se representado oficialmente em
diversos canais de mídias sociais, como Facebook, Twitter,
Instagram, Soundcloud, Issu e Youtube, permitindo o compartilhamento de informações de variados formatos, tais como
textos, vídeos, fotos, podcats e materiais gráficos produzidos
pelo CRMV-MG como o Boletim de Pessoa Física e o Boletim
de Pessoa Jurídica, a Revista V&Z e os Cadernos Técnicos
em parceria com a UFMG.
O ano de 2018 marca também a reformulação e a criação
do novo portal do CRMV-MG, com novo design e opções mais
práticas e acessíveis. O site conta ainda com a Ivet, um chatbot que permite um contato rápido e ágil com o CRMV-MG,
afim de esclarecer eventuais dúvidas práticas dos profissionais. O Conselho ainda garantiu a consolidação do Portal da
Transparência, assegurando acesso à informação de maneira transparente e respeitosa aos profissionais.

“

Em 2018, o Conselho trabalhou
para consolidar ações fiscalizatórias, combatendo o exercício
ilegal das profissões; para aumentar os investimentos no Programa de Educação Continuada e
para promover a valorização
profissional no estado
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VALORIZAÇÃO
Zootecnia ganha espaço na gestão de empresas
safio manter esse nível de excelência, substituindo o prof.
dr. Antônio do Carmo Neves que fez um excelente trabalho
e deixou um legado implantado no SENAR-MG. Por outro
lado, acredito que é preciso promover inovação do agronegócio mineiro. E isso vai além da parte de capacitação
e de formação profissional, o objetivo é fazer com que a
instituição se posicione de uma maneira mais forte na assistência técnica e gerencial, além das várias cadeias do
agronegócio mineiro que são importantes para o PIB estadual”, almeja o superintendente da empresa.

Trajetória Profissional

A

Zootecnia geralmente é associada ao trabalho no
campo, à busca de produtividade e rentabilidade
na criação de animais e no desenvolvimento de produtos
de origem animal. Entretanto cada vez mais profissionais
estão ocupando posições nas áreas de gestão e empreendedorismo. Tal como o zootecnista dr. Christiano Nascif que
recentemente assumiu a superintendência do SENAR-MG.
Dr. Nascif avalia como importante e exemplar a ocupação de um cargo tão relevante na área por um profissional
da Zootecnia. “Eu defendo muito que tenhamos pessoas
formadas na área, não só da Zootecnia, mas da Medicina
Veterinária e da Agronomia, que ocupem cargos de liderança e de gestão, assumindo a capacidade de transformar, criar alguma tendência, não ficando só na parte operacional e sim também na parte estratégica”, disse o novo
superintendente do SENAR-MG. “Compreendo também a
relevância nessa linha de servir de exemplo em mais uma
área que possa ser ocupada por um zootecnista, assim
como também me orgulha muito ter sido convidado para
gerenciar o SENAR-MG”, declarou dr. Nascif.

Expectativa
Orgulhoso e feliz pelo convite, dr. Nascif admite que tem
muitas expectativas. Em 25 anos, o zootecnista é apenas o
quarto superintendente da casa, consolidando este cargo
como estável e permitindo o desenvolvimento de um trabalho a longo prazo. Dr. Nascif confessa que é uma grande
responsabilidade assumir o cargo e manter o bom trabalho
realizado pelo superintendente anterior. “É um grande de6

O interesse pela área de gestão cativou dr. Nascif desde
a universidade e quando se formou, o zootecnista investiu na
criação de uma empresa própria, a Labor Rural, que existe
até hoje, prestando serviços de consultorias técnica e gerencial para o agronegócio em formação e qualificação profissional e processamento e análise de banco de dados. Em
seguida, o empreendedor trabalhou na coordenação de um
programa de desenvolvimento da pecuária leiteira na região
de Viçosa, junto à Universidade Federal de Viçosa (UFV). Depois de 24 anos no projeto, dr. Nascif deixou a coordenação
para assumir a superintendência do SENAR-MG, a convite
do presidente da FAEMG, dr. Roberto Simões.
A carreira do dr. Christiano Nascif passa por dois marcos
importantes. O primeiro deles é a criação do Projeto EDUCAMPO, uma iniciativa do SEBRAE criada em 1997 em Minas
Gerais, idealizado como um modelo de assistência gerencial
e tecnológica intensiva, para grupos de produtores de uma
mesma atividade econômica, vinculados a uma empresa parceira. O zootecnista acredita que o EDUCAMPO foi um marco
na extensão rural e na assistência técnica e gerencial brasileira. Inspirada no modelo do EDUCAMPO, dr. Nascif foi convidado pelo Sistema FAEMG para trabalhar na idealização da
Plataforma ATeG (Assistência Técnica e Gerencial). A ATeG
trabalha com cinco pilares: Técnico, Gerencial, Ambiental,
Profissional e a sucessão familiar e na opinião de um de seus
idealizadores, sofreu algumas modificações positivas.

O papel do profissional do campo
Neste ponto, dr. Nascif destaca a importância dos profissionais da área no trabalho e na vida dos produtores rurais
junto ao Educampo. “É importante que o técnico, seja ele médico veterinário, zootecnista ou agrônomo, tenha um olhar
mais crítico para o negócio, visualizando o bem-estar do proprietário e de seus funcionários e a melhoria da qualidade de
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vida através do aumento da rentabilidade desse produtor”,
declara. Ainda segundo o superintendente do SENAR-MG,
é preciso que o um produtor enxergue além da lavoura de
café, por exemplo, mas compreenda as oportunidades de
renda que ela pode gerar, daí a importância do técnico.

Mercado de trabalho
Estar antenado com as necessidades do mercado de trabalho é essencial para um zootecnista na atualidade, segundo dr. Nascif. O novo superintendente do SENAR-MG acredita que não falta oportunidade aos profissionais da área, mas
é preciso estar em sintonia com a oferta. “Quando a gente
forma profissionais ligados não só a parte científica, mas
à parte do mercado de trabalho, não falta oferta. Falta profissional qualificado com o que o mercado demanda, então
isso é muito importante não só para o zootecnista, mas para
qualquer curso de graduação que busca um profissional de
sucesso para o mercado de trabalho. Tem que haver uma
aproximação com o mercado e com as empresas, quando
isso acontece, a gente consegue formar melhor um profissional da área de agrárias em sintonia com que o mercado
quer”, disse o zootecnista com 25 anos de formação.
Dedicação e estudo são as chaves para o sucesso, segundo dr. Christiano Nascif, que aconselha os futuros pro-

fissionais. “Sejam fluentes em outras línguas, busquem uma
experiência internacional de trabalho na sua área durante
e se especializem, invistam na melhor formação, façam estágios. É importante ainda que o profissional crie relacionamentos e fique antenado nas áreas de maior demanda de
trabalho, sempre buscando se formar naquele perfil que o
mercado está demandando. É o mercado que dita o perfil do
profissional que ele quer, então é importante que os jovens
que estejam sendo formados se atentem para isso”, finalizou
dr. Nascif.

“

É importante ainda que o profissional crie relacionamentos
e fique antenado nas áreas de
maior demanda de trabalho,
sempre buscando se formar naquele perfil que o mercado está
demandando
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Movimentação de Pessoas Físicas
Período de 30 de outubro a 27 de novembro de 2018
Cancelamentos de Inscrição

19713
19716
19718
19719
19720
19721
19722
19723
do
19724
19726
19727
19728
19734

Médicos-Veterinários CRMV-MG nº
2778
Jose Mauricio Lima Rezende
10662
Lucas Augusto Barbosa
13696
Paulo Victor Nunes Rodrigues
Zootecnistas CRMV-MG n°:
750/Z
Marcus Vinicius Ferraz Botelho
2078/Z
Bruno Bastos Teixeira

Cancelamento Ex-Officio
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
18068
Carolina Portugal Garofalo
18092
Jose Heleno Guedes Junqueira
18114
Priscilla Magalhaes Melo Horta
18123
Isabella Ramos Fassi
18127
Mauricio Tirone Castro
18162
Junio Magalhaes Pereira
18166
Arnaldo Franco Moreira Venturatto
18193
Fernando Costa Oliveira
18194
Marcos Vinicius Andrade
18199
Igor Sulex de Oliveira Santos
18214
Tulio Moraes Silva
18224
Filipe Câmara Silqueira

Maria Julia Pereira de Araújo
Beatriz Reis Camargo
Pedro Henrique Trevisan
Jose Eduardo de Castro Rangel
Rafael Morgado Victali
Joao Motta de Quadros
Alair Sousa Diniz
Ana Luiza Cardoso Garcia de FigueireDaniela Silva Magalhaes
Paulo Evandro Silva
Samara Fortini da Silva
Franchescole Almeida Santos
Ranon Coelho de Oliveira

Inscrições Secundárias
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
19708/S
Nilcelaine Rozário do Nascimento
19715/S
Lívia Cristina Antenor Silveira
19731/S
Thamires Neves Dantas
19732/S
Thayna Cristine Motta Arruda
19738/S
Helena Pecly Pinto Santos
19741/S
Thiago Souza de Andrade

Médicos-Veterinários CRMV-MG nº
747
Nivaldo da Silva
2961
Jorge Augusto Leite

Transferências Recebidas
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
7541
Rossandra Magalhaes Abranches
14989
Vanessa Bezerra Lopes
19707
Estela Pezenti
19709
Naiara Zoccal Saraiva
19730
Marcelus Herrera Diniz
19733
Danielle Maria Sanches Costa
19736
Andressa Salles Rezende
19737
Guilherme Campos Martins
19739
Carolina Augusta de Barros Silva

Isenções Concedidas
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
1695
Francisco Jose Correa Filho
1721
Marcos Antonio Alvarenga
1194
Jose Alberto Peres Lignani
2230
Maria Bernardete Camin Samora

Inscrições Primárias

Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°
19711
Samuel Pereira Botelho
19712
Arthur Rocha Toledo
19714
Joao Paulo Sousa Duarte
19717
Jonathan Higino da Costa
19725
Nikolly Pereira Santos Lopes
19729
Mardem William Sanches
19735
Lucas Bastos Fagundes
19740
Jose Miranda Neto

Reinscrições

Zootecnistas CRMV-MG n°
2097/Z
Maria das Graças Clemente Ribeiro
2277/Z
Bruna Pereira Leonel
2278/Z
Fernando Augusto de Souza
2279/Z
Luiz Paulo de Andrade

Falecimentos

Inscrições Provisórias Primárias

Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°
17113
Aline Barbosa dos Santos
17416
Stefany Dias Teixeira
17864
Marcelo Araújo Carvalho

Transferências Concedidas

Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°
11619
Monica Costa Rezende
12358
Rogerio Amorim Ribeiro
13677
Raissa Carmozine Goulart
13995
Paulo Otavio Medeiros de Deus Vieira
14759
Jamili Maria Suhet Mussi
14900
Renato Lopes Rodrigues
16232
Leticia Araújo Cardoso de Melo
16340
Marina Magalhaes Rezende
16456
Tainahuana Souza Vlcek
16571
Daniel Oliveira Ribeiro
17425
Caroline Bittencourt Szabo
17521
Rafael Augusto de Souza Resende
10684
Arthur de Vasconcelos Paes Barretto
12870
Denis Yukio Otaka
14852
Tatiana de Carvalho Castro
18413
Beatriz Marcondes Assumpção
Zootecnista CRMV-MG n°
2165/Z
Manuela Vantini Marujo

Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
19710
Priscila Cesar Caldas

Balanço Financeiro
Período: junho a setembro/2018
Receita

Exercício Atual

Exercício Anterior

∆%¹

Despesa

Exercício Atual

∆%¹

Exercício Anterior

Receita Orçamentária

1.434.664,82

989.098,18

45,05 Despesa Orçamentária

2.004.104,78

2.119.309,84

- 5,44

Receitas Correntes

1.434.664,82

989.098,18

45,05

Despesas Correntes

1.992.135,68

2.087.959,10

- 4,59

Receita Tributária

252.801,75

280.666,78

- 9,93

Pessoal Encargos e Benefícios

1.139.325,93

1.067.369,43

6,74

Receitas de Contribuições

701.864,89

239.553,88

192,99

Uso de Bens e Serviços

773.528,45

866.252,66

- 10,70

Anuidades - Pessoas Físicas

414.251,63

154.524,46

168,08

Despesas Financeiras

0,00

1.556,05

-

Anuidades - Pessoas Jurídicas

287.613,26

85.029,42

238,25

Transferências Correntes

73.135,72

138.265,82

- 47,10

Tributárias Contributivas

2.758,03

4.200,94

- 34,35

Demais Despesas Correntes

3.387,55

10.314,20

- 67,16

11.969,10

31.350,74

- 61,82

11.969,10

31.350,74

- 61,82

1.618.168,69

1.239.343,24

30,57

0,00

41.403,33

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

Receita de Serviços

14.397,21

6.644,48

116,68

Receita Financeira

404.457,27

367.503,15

10,06

61.143,70

94.729,89

- 35,45

0,00

0,00

-

Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

- Pagamentos Extra-Orçamentários

Alienação de bens Móveis

0,00

0,00

-

Equipamentos e Mat. Permanente

0,00

0,00

-

0,00

0,00

- Transferências Financeiras Concedidas

1.641.819,46

1.203.128,27

Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital

Transferências Correntes
Receita Extra-Orçamentária

Despesas de Capital
Material Permanente
Restos A Pagar Não Processados
Restos A Pagar  Processados

36,46

236.307,72

239.142,58

- 1,19 Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados

221.791,76

214.592,87

3,35

1.405.511,74

963.985,69

45,80 Outros Pagamentos Extra orçamentários

1.396.376,93

983.347,04

42,00

Saldo do Exercício Anterior

13.732.879,00

12.219.529,62

12,38

Saldos para o Exercício Seguinte

13.187.089,81

11.053.102,99

19,31

Caixa e Equivalente a Caixa

13.731.882,82

12.218.572,11

12,38

Caixa e Equivalente a Caixa

13.180.922,00

11.052.145,48

19,31

996,18

957,51

-

6.167,81

957,51

544,15

16.809.363,28

14.411.756,07

16.809.363,28

14.411.756,07

16,64

Depósito Restituíveis e Vlr. Vinculados
Outros Rec. Extra orçamentários

Depósito Restituíveis Vlrs. Vinculados
Total:

Depósito Restituíveis Vlrs. Vinculados

16,64 Total:

Obs.: ¹ Variação percentual do exercício atual em relação ao exercício anterior.
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Bruno Divino Rocha

Rubens Ântonio Carneiro

Presidente

Tesoureiro

Luana Grasiele Martins Ribeiro Sousa
Contadora

CRMV-MG nº 7002

CRMV-MG nº 1712

CRC-MG nº 106.208
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