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EDITORIAL

Você sabia?
Caros colegas,
É com imensa satisfação que temos buscado, incessantemente, a
valorização da Medicina Veterinária
e da Zootecnia. Assim, recentemente, realizamos ações no sentido de
ampliarmos as ofertas de emprego
aos médicos-veterinários no estado de Minas Gerais. Junto ao médico-veterinário e deputado estadual
Coronel Henrique, estive na Cidade Administrativa, onde sugerimos
ao Coronel Estevo, chefe do Corpo
de Bombeiros, que sejam criadas
vagas para médicos-veterinários
dentro da corporação. A reivindicação foi muito bem aceita,
já que somos profissionais essenciais para lidar com ocasiões
nas quais é necessário o salvamento de animais, em acidentes no dia-a-dia, ou mesmo em desastres ambientais, como o
de Brumadinho.
Também apoiamos uma articulação do Coronel Henrique que,
contribuiu para um cenário que fortalece, e muito, a classe da
Medicina Veterinária mineira: o governo do estado anunciou
que irá contratar 60 médicos-veterinários para atuar no Instituo
Mineiro de Agropecuária. Os profissionais irão atuar, sobretudo, como fiscais agropecuários em frigoríficos de todo o estado. Uma ação fundamental, não somente para a valorização da
nossa profissão, mas também para a promoção da saúde pública
de toda a população, já que somos os profissionais capacitados
para promover a segurança dos alimentos de origem animal.
Também promovemos e participamos de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no sentido de debatermos a atuação dos médicos-veterinários como responsáveis técnicos em estabelecimentos varejistas que comercializam
produtos de origem animal no estado. Além destas ações, neste
boletim, também publicamos um check-list da Resolução CFMV
n° 1.275, que substitui a Resolução n° 1.015/2012, e estabelece
as novas regras a serem cumpridas por ambulatórios, clínicas,
consultórios e hospitais veterinários. Aproveito a oportunidade
para desejar a todos os médicos-veterinários felicidades pelo
nosso dia, comemorado em 9 de setembro. Em alusão a data,
realizamos uma campanha de valorização em veículos de comunicação de todo o estado, a exemplo do que realizamos no dia do
zootecnista.
Grande abraço e excelente leitura,

O CFMV publicou recentemente a Resolução n° 1.275, que substitui a Resolução
n° 1.015 e altera as regras para o funcionamento de estabelecimentos médico-veterinários, como clínicas, consultórios,
ambulatórios e hospitais. Para auxiliar
os colegas no cumprimento da norma, o
CRMV-MG disponibiliza para download
em seu site, um check-list atualizado contendo todas as exigências. O documento
também está publicado neste boletim.
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CAPA

CRMV-MG parabeniza Governo de MG pela
abertura de vagas para médicos-veterinários

“

Com a saúde pública não se brinca”. Esta foi uma das
frases ditas pelo governador Romeu Zema, ao anunciar
que o Governo de Minas Gerais, por meio do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgão vinculado à Secretaria
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), irá contratar 60 médicos veterinários para atuarem como fiscais
agropecuários em todo o estado. O objetivo é fortalecer a
inspeção de produtos de origem animal em Minas, contribuindo para a saúde pública da população, com o provimento de produtos de qualidade na mesa dos consumidores. A expectativa é que esses profissionais comecem a
atuar no IMA até no final deste ano.
O anúncio foi feito após o CRMV-MG articular ações
para a valorização da profissão junto ao poder público,
através do deputado estadual, e médico-veterinário, Coronel Henrique, que expôs a importância da classe ao governo do estado, e participou do momento em que o governo
anunciou a abertura das novas vagas. “Apesar de todas
a dificuldades financeiras em Minas, estamos repondo 60
médicos veterinários que trabalharão no IMA junto aos frigoríficos, que poderão ampliar sua capacidade, gerando
mais de mil postos de trabalho no estado. Esta preocupação com a saúde pública é fundamental”, afirmou Zema.
O pronunciamento do governador foi feito junto a secretária de Agricultura, Ana Valentini, ao deputado estadual e
médico-veterinário, Coronel Henrique, e ao diretor-geral do
IMA, Thalles Fernandes. “A maior parte desses profissionais será alocada em frigoríficos de todo o estado. É muito
importante contarmos com mais fiscais agropecuários na
inspeção permanente dos frigoríficos para o acompanhamento da produção”, detalhou Thalles.

Médicos-veterinários no
Corpo de Bombeiros

Para além da abertura das 60 vagas no IMA, o presidente do CRMV-MG, dr. Bruno Divino Rocha, e o deputado estadual, Coronel Henrique, estiveram reunidos no último dia
7 de agosto, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Estevo, e apresentaram uma proposta, para a
criação de um quadro de médicos-veterinários para atuar
no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
A proposição partiu da necessidade de profissionais especializados para atuar no resgate de animais em ocasiões
de desastres ambientais, ou mesmo em episódios que envolvam a fauna. “A sociedade têm demandado cada vez
mais a presença do médico veterinário, não somente em
situações de resgate de animais em desastres ambientais.
Assim, procuramos o coronel Henrique que, prontamente,
se comprometeu em buscarmos esse quadro de profissio-

É muito importante contarmos
com mais fiscais agropecuários
na inspeção permanente dos
frigoríficos para o acompanhamento
da produção.
nais no corpo de bombeiros, e pude argumentar tecnicamente para propormos a criação desta nova função”, enfatiza o presidente do CRMV-MG, dr. Bruno Divino.
A proposta foi bem aceita pelo comando-geral do Corpo
de Bombeiros, tendo em vista as ocasiões nas quais é demandado um conhecimento técnico para com os animais.
“Recebemos com muitos bons olhos um apoio que pode
ser colocado aos nossos militares em diversas ocorrências. Animais de captura de ou mesmo no trato dos nossos
cães que são tão efetivos, como todos puderam ver em
Brumadinho. Será um apoio excepcional para o Corpo de
Bombeiros. Vamos estudar a proposta para trabalharmos
juntos”, ressaltou Coronel Estevo.

Dr. Messias Lôbo, dr. Bruno Divino, Coronel Estevo e
Coronel Henrique.

Coronel Henrique, Romeu Zema, Ana Valentini e
Thalles Fernandes.
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CONSELHO
ATIVO
Conselho Ativo

CRMV-MG participa de audiência pública sobre
atuação dos médicos-veterinários em comércios
varejistas de produtos de origem animal

O

CRMV-MG participou, no último dia 20 de agosto, de
uma audiência pública, na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, que discutiu a importância dos médicos-veterinários em estabelecimentos varejistas que comercializam
produtos de origem animal. O principal ponto do debate foi
a Resolução n° 6.693, publicada neste ano, pela Secretaria
de Estado de Saúde (SES-MG), que desobriga a presença
de um médico-veterinário como responsável técnico nestes
locais. Os participantes foram unânimes ao reconhecer que
somente o médico-veterinário possui capacidade técnica
para atuar na área e garantir a segurança dos alimentos.
O Conselho esteve representado pelo presidente, dr.
Bruno Divino, e pelo procurador-jurídico, dr. José Ribas.
“Com essa abertura, a lei permite que a Responsabilidade Técnica seja exercida por profissionais que não conhecem os possíveis patógenos, que vem desde o abate.
Minha preocupação é, além de fiscal do nosso exercício
profissional, como cidadão. Me preocupa muito quando eu
vou consumir um produto e eu não tenho a certeza de que
aquele produto foi adequadamente inspecionado e está me
expondo e expondo a minha família ao risco sanitário”, ressaltou dr. Bruno.
A audiência resultou de uma reivindicação do CRMV-MG, junto ao deputado estadual e médico-veterinário,
Coronel Henrique. O parlamentar explicou que a fiscalização de estabelecimentos que comercializam produtos de
origem animal conta com o trabalho dos veterinários nas
diversas etapas, como: abate, processamento, armazenamento da carne, qualidade sanitária e aplicabilidade dos
programas de controle. Segundo ele, somente o médico-veterinário possui discernimento técnico, desde sua formação acadêmica, para atuar na área. “A inspeção garante que os produtos estejam dentro dos critérios técnicos de
qualidade e aptos para evitar qualquer tipo de transmissão
de doenças”.
Especialista em Segurança Alimentar, o médico-veterinário Ronaldo Pereira Gil, ressaltou que, segundo a Lei n°
5.517, é de competência privativa do médico veterinário o
exercício da a direção técnica sanitária nestes estabelecimentos. Ele ressaltou que os dados de zoonoses mostram
que é necessário um profissional qualificado para atuar na
área. “60% dos patógenos humanos são zoonóticos. 75%
das doenças animais são de origem animal. E quem estuda
para entender de que forma isso pode ser evitado é somente o veterinário”.
A diretora de Vigilância em Alimentos da SES-MG, Ângela Vieira, esclareceu que resolução estabelece um Regula-
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Dr. Bruno enfatiza importância dos médicos-veterinários
para a saúde da população

Participantes foram unânimes ao reconhecer a relevância
dos médicos-veterinários
mento Técnico de Boas Práticas para estabelecimentos
de comércio varejista de carnes, não trazendo nenhuma
crítica à atuação dos médicos-veterinários. “A resolução
apenas supre omissão normativa até então existente, pois
não havia regras específicas para esta área em Minas”,
explicou. Apesar disso, a resolução não especifica que a
responsabilidade técnica deve ser exercida exclusivamente por médicos-veterinários, o que coloca em risco a saúde
de toda a população.
Também participaram da reunião dra. Bárbara Silveira
Costa, diretora da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária; dr. André Santos Duch, gerente de inspeção do
IMA; prof. Wagner dos Santos, da Escola de Veterinária
da UFMG; dr. Flávio Marcos Viegas, gerente de Inspeção
do Super Nosso; dr. Leorges da Fonseca, como representante do CFMV; e o promotor de justiça e coordenador do
Procon-MG, Amauri da Matta.
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DIA DO MÉDICO-VETERINÁRIO

Campanha do CRMV-MG enfatiza importância
do médico-veterinário na garantia da
segurança dos alimentos de origem animal

A

lém da fiscalização e da educação continuada, a valorização profissional é um dos principais preceitos
do CRMV-MG. Neste mês de setembro, em comemoração
ao Dia do Médico-Veterinário, o Conselho promove uma
campanha midiática, enfatizando a importância dos profissionais para garantir a qualidade dos produtos de origem
animal. As peças são divulgadas em veículos de comunicação de diferentes regiões do estado de Minas Gerais, no
intuito de mostrar à sociedade a relevância deste profissional para a saúde de toda a população.
Ciente do novo panorama comunicacional contemporâneo, o CRMV-MG realiza em 2019 a campanha em portais
de notícia online, enquanto nos anos anteriores, a divulgação era realizada em jornais impressos. A campanha do
CRMV-MG é veiculada em portais de notícias, emissoras
de rádio e revistas. As divulgações são realizadas em municípios como Varginha, Passos, Uberaba, Uberlândia, Governador Valadares, Montes Claros, Ipatinga, Juiz de Fora,
Teófilo Otoni, além da capital Belo Horizonte.
“O papel do médico-veterinário se estende desde o
campo até a mesa do consumidor. Esse profissional exerce
dupla responsabilidade: a vigilância epidemiológica da segurança dos animais e a garantia da segurança dos produtos de sua origem. A educação e o treinamento do médico-veterinário, que inclui conhecimentos em sanidade animal,
epidemiologia, microbiologia de alimentos, farmacologia,
ecologia, entre outros, torna-os profissionais unicamente
capacitados para desempenhar papel central na garantia
da segurança dos produtos de origem animal”, enfatiza a
médica-veterinária Barbara Silveira Costa, que compõe a
Comissão de Inspeção de Alimentos do CRMV-MG.
Os profissionais atuam em duas frentes: promovendo a
segurança dos alimentos de origem animal, na medida em
que exercem a Responsabilidade Técnica em indústrias
e em estabelecimentos varejistas que os comercializam;
bem como na fiscalização, inspecionando os produtos, e
assegurando que, somente chegue à mesa dos consumidores, aqueles que não contenham risco sanitário. Segundo
a Organização Mundial da Saúde Animal, 60% das doenças
infecciosas humanas são transmitidas por animais, e 75%
das enfermidades emergentes humanas são de origem animal. Os dados evidenciam que a ingestão de alimentos não
fiscalizados por médicos-veterinários, significa um grande
risco à saúde de todos os consumidores.
Para além das ações preventivas com os alimentos, o
trabalho dos médicos-veterinários garante a segurança
destes alimentos em toda a cadeia. Isso porque, a pre-

Segundo a Organização Mundial
da Saúde Animal, 60% das
doenças infecciosas humanas são
transmitidas por animais, e 75%
das enfermidades emergentes
humanas são de origem animal.
venção das doenças nas fazendas, e nos criadouros, reflete diretamente no status sanitário do produto final que
é destinado ao consumo humano. Apesar de outros profissionais exercerem a Responsabilidade Técnica em estabelecimentos varejistas que comercializam produtos de
origem animal, somente os médicos-veterinários possuem
os conhecimentos necessários para garantir a segurança
destes alimentos. Sua formação acadêmica, e atuação nas
fazendas, são fatores que os tornam os únicos profissionais que conhecem os animais, os alimentos que deles se
originam, seus patógenos e status sanitários.

Boletim Informativo do CRMV-MG | Ano XII | Número 136 | Setembro de 2019

5

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Professor da EV-UFMG é homenageado em
nome de nova espécie de carrapato

6

“Professor bom é aquele que produz aluno que o supere
no tempo e no espaço”. Essa é uma das filosofias de Romário Cerqueira, docente aposentado da Escola de Veterinária da UFMG. Por mais de 40 anos, orientou alunos para
que o superassem, o que de fato ocorreu recentemente.
Ex-aluno de Iniciação Científica, estagiário e orientado no
mestrado por Cerqueira, o médico-veterinário dr. Marcelo
Labruna integrou um time de pesquisadores responsáveis
pela descoberta de uma nova espécie de carrapato, batizada com o nome “Amblyomma romarioi”, em homenagem
ao eterno professor Romário Cerqueira.
Ela se encontra na Mata Atlântica, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e se hospeda nos
macacos Sauá. A descoberta é importante para a acarologia nacional, uma vez que a espécie é um exemplo vivo
da coevolução entre o parasita e seus hospedeiros, e
abre grandes caminhos para pesquisas na área. Romário
se diz “maravilhosamente bem” com a descoberta e homenagem, e igualmente surpreso, uma vez que esse tipo
de acontecimento costuma ocorrer após a morte de um
grande pesquisador. Dessa forma seu nome foi “gravado
na posterioridade”.
Segundo o Anuário do Leite 2018, produzido pela Embrapa, Minas Gerais é o estado com maior produção de leite
no Brasil - cerca de 9 bilhões de litros de leite por ano, quase 30% de todo produção nacional. Segundo o professor
da Escola de Veterinária, Romário Cerqueira, grande parte
desses animais possuem origem europeia e se adaptaram
muito bem ao clima tropical e subtropical do Brasil. Pelo
lado da produção essa é uma grande vantagem, visto que
o país é o 4º maior produtor mundial de leite segundo dados
do IFCN (2018), mas também possui um lado não tão bom
assim: um rebanho tão grande atrai mais parasitos.

Os ecto e endoparasitos, somados, causam uma perda de
18 bilhões de dólares à pecuária brasileira. Foi o que uma pesquisa de Romário em parceria com o professor Larte Grisi, da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), concluiu. Desses 18 bilhões, o carrapato-bovino é responsável
pela perda de 3,24 bilhões, uma das espécies que o ex-professor da Escola de Veterinária estudou durante décadas.

Professor aposentado da Ev-UFMG, Romário Cerqueira

Carrapato batizado como “Amblyomma romarioi”

4 décadas de conhecimento

Romário Cerqueira desenvolveu trabalhos na área de
epidemiologia e controle de doenças parasitárias de 1982
até 2018, ano de sua aposentadoria. Antes mesmo de iniciar seus estudos em ectoparasitos, foi o primeiro pesquisador do estado de Minas Gerais a identificar as principais
espécies de Eimerias que existiam no estado. Somente no
mestrado se direcionou para os ectoparasitos, com orientação do professor José Divino Lima, o qual tinha como especialidade a parasitologia.
Das 65 espécies de carrapato nacionais, Romário estudou os 4 principais: carrapato do boi; carrapato do cavalo
(o qual pode se hospedar em qualquer animal, inclusive no
humano, e é o principal transmissor de febre maculosa no
estado de Minas Gerais); o carrapato do cachorro, e o carrapato da orelha do cavalo. O pesquisador conseguiu viajar por todo o país, dando respostas à problemas práticos,
o que foi fundamental para adquirir experiência. Apesar
de aposentado, continua produzindo conhecimento. Ele é
professor visitante do curso de pós-graduação, na Universidade Estadual do Maranhão. A instituição é a única do
Brasil que possui mestrado e doutorado nessa área, a qual
o professor ajudou a criar.
Com informações da Assessoria de Comunicação da Escola
de Veterinária da UFMG
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Movimentação de Pessoas Físicas
Período de 26 de junho a 29 de julho de 2019.
Inscrições Secundárias:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
20750/S Sheila Lima e Silva
20752/S Caroline Roberta Barkemeyer
20753/S Jonatas Brasileiro de Souza
20780/S Lorraine Rossi Signorelli M.Dornelas
20782/S Hiago Ferreira Martins
20811/S Gabriela Gomes de Freitas
20840/S Frederico Fernandes Araujo
Transferências Recebidas:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
20751 Ricardo de Lima Duarte
20754 Lucas Andre Nespola Nogueira
20755 Priscila Ribeiro Corradi
20756 Barbara Corte Campos Ferreira de Melo
20772 Breno de Oliveira Costa
20829 Hélida Monteiro de Andrade
Inscrições Primárias:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
20757 Isabela Mundim Silva
20758 Ana Paula Mori
20759 Luana Amaral Silva
20760 Pedro Henrique de Araujo Carvalho
20761 Cristhine Laís Romualdo Moreira
20764 Maryana Furtado Sena
20766 Caroline Gomides Ribeiro
20768 Karina Natalia Lessa Salvo Robson
20774 Mariana Silva Araujo Dias
20776 Elízio dos Santos Stopa
20778 Hergos Leandro Magalhaes
20779 Maik Oliveira de Deus
20795 Alexandre Jose Gama Rodrigues da Silva
20797 Gibran Lana do Nascimento Goncalves
20802 Victor Mutti Drummond Ribeiro Prata
20809 Vinicius Cesar Goulart
20810 Larissa Vital Fernandes
20816 Carlini Dibai Onnis Filho
20819 Pedro Inacio Ferreira
20828 Joao Marcos Leite Santos
20831 Marcos Ferrante
20832 Ana Luisa Santos Caribe
20839 Gabriela Lima de Souza E Silva
20841 Arthur Caio Ribeiro Otoni
20842 Dirceu da Silva Junior
20845 Ana Clara Gomes Silva Gurgel
20852 Gláucio Marques de Oliveira
20856 Andressa Silva Cunha

20857 Daniela Lippert da Silva
20859 Larissa Oliveira Silva
Zootecnistas CRMV-MG nº
2334/Z Wexley Presley da Fonseca
2335/Z Luan Ritchelle Aparecido dos Anjos
2336/Z Rogerio Basílio Cunha
2337/Z Tiago de Camargo Ferreira
2339/Z Weudes Rodrigues Andrade
2340/Z Maria Cecilia Magalhaes Goncalves
2341/Z Andressa Dias Meireles
2342/Z Carlos Henrique de Andrade Silva
2343/Z Júnia Cristina Silva Castro
2344/Z Luiz Felipe Martins Souza
2345/Z Jader Forquim Prates
2346/Z Stefânio Jose de Castro
2348/Z Lorena Ylana Correa E Silva
Inscrições Provisórias Primárias:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG nº
20762 Larissa de Oliveira Montolli
20763 Melissa Ribeiro Assef
20765 Jessica Araujo da Silva Silveira
20767 Bruna Laube Pietra
20769 Gustavo Andrade da Costa Nogueira
20770 Vinicius Cherman Sampaio
20771 Jhanssehem Martins Menegazzo
20773 Carolina Resende Correa
20775 Daniel Augusto Alves Ramos
20777 Fernanda da Rocha Anselmo
20781 Alessandra Araujo Chaves
20783 Deborah Roque dos Santos
20784 Camilla Espíndula Mendonca
20785 Rafaela Pires Ramos
20786 Paula Ferreira de Oliveira
20787 Marianne Rezende Silva
20788 Driele Frantesca de Souza
20789 Jaqueline Carneiro Dias
20790 Ana Gabriele Barbosa
20791 Leticia Bessa Oliveira
20792 Andressa Sandra da Silveira
20793 Daniel Couto Garcia Oliveira
20794 Edilene Marcolino Gomes Ferreira
20796 Inaia Ramirez Tupinambás
20798 Diego Barbosa de Oliveira
20799 Camila Silva Saturnino
20800 Juliana Oliveira Matos de Rezende
20801 Maruan Garcia dos Santos
20803 Joana Begati Lacerda

20804
20805
20806
20807
20808
20812
20813
20814
20815
20817
20818
20820
20821
20822
20823
20824
20825
20826
20827
20830
20833
20834
20835
20836
20837
20838
20843
20844
20846
20847
20848
20849
20850
20851
20853
20854
20855
20858
20860
20861
20862
20863

Vitor Hugo Plaza Paladino
Karoline Sato
Karolina Aparecida Silva
Jonas Carvalho Nadur
Matheus Monteiro Porto
Larissa Fernanda Vilela Silva
Kessia Adriene Cespedes Teixeira
Daniela Cristini Matias Lima
Ana Luiza Almeida Pimentel
Vinicius Antonio Rodrigues Diniz
Luana Franca Nascimento
Denis Soares Chaves
Eder Peres Martins de Melo
Liliane dos Santos Souza
Rafael da Silva Santos
Fabio Assis Menezes Moura
Grazielle Cristina de Souza Brito
Marcelo de Sousa Londe
Géssica Aparecida Jordao
Mayara Brum Barbosa
Thiago Assis Silva
Gabriel Canedo Vinhal
Maria Eduarda de Oliveira Martins
Cristoffer Dyago Satorit de Araujo
Igor Carrijo Fernandes de Araujo
Braytemo Fernando Costa Fonseca
Luiz Eduardo de Moraes
Aline Augusta Duque
Bruno Rodrigues Fogagnoli
Karyne Strauss Maranha Rezende
Fabio de Pádua Almeida
Priscila Beligoli Fernandes
Matheus Carvalho Mancilha Reis
Barbara Ramalho Damasceno Mury
Vinicius Wagner Silva
Robert Bráulio Andre da Cunha
Marina Teixeira Valadares de Oliveira
Thais Luzia da Silva
Stephanie Barbosa Amaral
Leandro Ricardo Silveira Lemes
Thalita Gomes de Freitas
Marina Alves Tertuliano

Zootecnistas CRMV-MG nº
2333/Z Karine Kelly Pimenta
2338/Z Gustavo Araujo Camelo
2347/Z Lorraine Graciano da Silva

Balanço Financeiro - Período: Janeiro a Maio/2019
Receita
Receita Orçamentária
Receitas Correntes
Receita Tributária
Receitas de Contribuições
Anuidades - Pessoas Físicas
Anuidades - Pessoas Jurídicas
Receita de Serviços
Receita Financeira
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de bens Móveis
Equipamentos e Mat. Permanente
Transferências Correntes
Receita Extra-Orçamentária

Exercício Atual
7.012.226,60
6.944.891,60
462.600,99
5.662.262,16
3.129.544,29
2.532.717,87
3.952,36
482.331,40
333.744,69
0,00
0,00
67.335,00
0,00
0,00
4.498.474,54

Exercício Anterior
6.947.402,89
6.947.402,89
482.585,39
5.922.098,59
3.272.049,77
2.650.048,82
2.684,61
436.755,01
103.279,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.168.795,69

∆%¹
0,93
- 0,04
- 4,14
- 4,39
- 4,36
- 4,43
47,22
7,41
223,14
7,91

Despesa
Despesa Orçamentária
Despesas Correntes
Pessoal Encargos e Benefícios
Uso de Bens e Serviços
Despesas Financeiras
Transferências Correntes
Tributárias Contributivas
Demais Despesas Correntes
Despesas de Capital
Material Permanente
Pagamentos Extra-Orçamentários
Restos A Pagar Não Processados
Restos A Pagar Processados
Transferências Financeiras Concedidas

Exercício Atual
3.271.666,47
3.256.654,46
1.839.995,82
1.364.345,40
2,29
35.817,10
9.832,47
6.661,38
15.012,01
15.012,01
5.011.525,22
523.710,31
38.722,02
0,00

Exercício Anterior
2.818.292,76
2.805.784,22
1.632.611,97
1.138.356,72
0,00
19.423,24
8.279,11
7.113,18
12.508,54
12.508,54
4.474.705,98
286.642,87
56.914,85
0,00

∆%¹
16,08
16,07
12,70
19,85
84,40
18,76
- 6,35
20,01
20,01
12,00
82,70
- 31,96
-

Depósito Restituíveis e Vlr. Vinculados
Outros Rec. Extra orçamentários
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalente a Caixa
Depósito Restituíveis Vlrs. Vinculados
Total:

472.934,46
4.025.240,08
11.823.679,22
11.817.511,41
6.167,81
23.334.080,36

358.615,25
3.810.180,44
9.800.430,19
9.799.472,68
957,51
20.916.628,77

31,88
5,64
20,64
20,59
544,15
12,41

Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados
Outros Pagamentos Extra orçamentários
Saldos para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalente a Caixa
Depósito Restituíveis Vlrs. Vinculados
Total:

323.683,50
4.125.409,39
15.050.888,67
15.044.750,86
6.167,81
23.334.080,36

324.815,27
3.806.432,99
13.623.630,03
13.622.672,52
957,51
20.916.628,77

- 0,35
8,38
10,48
10,43
544,15
12,41

Obs.: ¹ Variação percentual do exercício atual em relação ao exercício anterior.
Bruno Divino Rocha
Presidente
CRMV-MG nº 7002
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Rubens Ântonio Carneiro
Tesoureiro
CRMV-MG nº 1712

Luana Grasiele Martins Ribeiro Sousa
Contadora
CRC-MG nº 106.208
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