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Ata da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Realizada em 10 de outubro de 2019 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS – 

ABRAVAS 

CNPJ 01.183.186/0001-24 

No décimo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, no 

Auditório do Castelmar Hotel Florianópolis, localizado à Rua Felipe Schmidt, 1.260 – Centro – 

Florianópolis, SC, 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 A5, do Jornal “Agora”, em dez de agosto de dois mil e dezenove. 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 pedindo que a Primeira 

Secretária, Hilari Wanderley Hidasi, compusesse a mesa para lavrar a ata e apresentando a sugestão 

de pauta que constava de: 1) Aprovação da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em quatro 

de outubro de dois mil e dezoito; 2) Aprovação das contas referentes ao exercício de dois mil e 

dezoito; 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. Primeiramente foi realizada a votação da ordem dos 

acontecimentos com quarenta e seis votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Em 

seguida foi realizada a votação para a aprovação da Ata de 2018, disponibilizada online no site da 

ABRAVAS sem leitura (artigo 66 do Estatuto da ABRAVAS), a qual foi colocada em votação e 

aprovada por quarenta e três votos a favor, nenhum voto contra e três abstenções. Posteriormente, 

passando ao segundo item, a Segunda Tesoureira Ana Carolina Pereira Andrade foi chamada para 

citar as contas referentes ao período de 2018-2019, lembrando que todas as informações também 

se encontravam na secretaria do evento. Esta informou que o valor total das inscrições para o 

Congresso foi de R$ 192.156,00 (cento e noventa e dois mil e cento e cinquenta e seis reais), o 

qual, após desconto, isenções e devoluções, resultou em R$ 162.541,20 (cento e sessenta e dois 
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mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos). Já as despesas calculadas até o momento 

somam R$ 133.446,44 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos), o que demonstra superavit de R$ 29.094,76 (vinte e nove mil, noventa e quatro 

reais e setenta e seis centavos). O saldo na conta bancária junto ao Banco Santander S/A, na 

presente data, é de R$ 210.610, 10 (duzentos e dez mil, seiscentos e dez reais e dez centavos), 

sendo que desse total ainda deverá ser descontado aproximadamente R$ 102. 900,50 (cento e dois 

mil, novecentos reais e cinquenta centavos) referentes as despesas a serem pagas, tendo como 

estimativa de repasse para próxima gestão a importância de R$ 107.709,60 (cento e sete mil, 

setecentos e nove reais e sessenta centavos). O saldo do Fundo de Apoio ao Estudante – FAPE é 

de R$ 9.970,36 (nove mil, novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos), do qual será deduzido 

o valor de financiamento aos estudantes selecionados neste exercício, que é de R$ 9.306,00 (nove 

mil, trezentos e seis reais), restando saldo para o exercício seguinte de R$ 664,36 (seiscentos e 

sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Informou, ainda, que a arrecadação referente ao 

pagamento de anuidades, principal fonte de renda para manutenção da Associação, foi de R$ 

49.580,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais), relativos a duzentos e sessenta e sete 

anuidades, sendo destes cento e setenta e dois profissionais e noventa e cinco graduandos. Foi feita 

votação para aprovação das contas dos anos 2018-2019 com resultado de quarenta e seis votos a 

favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, declarando-se, portanto, aprovadas as contas 

2018-2019. Assim, o Presidente passou ao terceiro item, “Eleição da Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal da ABRAVAS”, cujas regras foram publicadas no Caderno “Agora”, folhas A15, 

do Jornal Agora, em dez de agosto de dois mil e dezenove, passando a palavra a presidente da 

Comissão de Pleito, Lívia Eichenberg Surita, também composta pelos associados Haroldo Furuya 

e Marcello Schiavo Nardi. Livia Surita 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 dezenove a dois mil e vinte e um. São eles: Presidente: 

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

e oitenta e quatro, Médica Veterinária, casada, 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 
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da Montanha, na cidade de Guarulhos, SP, CEP 07097-380; Vice-Presidente: 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; Primeira Secretária: DAPHNE WROBEL GOLDBERG, brasileira, nascida em 

dezoito de setembro de um mil, novecentos e setenta e oito, Médica Veterinária, solteira, portadora 

do RG nº 110.228.038 IFP/RJ e do CPF nº 081.966.617-38, residente e domiciliada à Rua 

Professor Ayrton Roberto de Oliveira, 20, apartamento 203-B, Itacorubi, na cidade de 

Florianópolis, SC, CEP 88034-050; Segunda Secretária: ARIANE CAMARGO PARRA, 

brasileira, nascida em treze de março de um mil, novecentos e oitenta e dois, Médica Veterinária, 

casada, portadora do RG nº 29.143.936-6 SSP/SP e do CPF nº 214.996.208-02, , residente e 

domiciliada à Rua Manoel Sylvestre de Freitas Filho, 216, Jardim Nova Europa, na cidade 

Campinas, SP, CEP 13040-089; Primeira Tesoureira: 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; Segunda Tesoureira: RENATA FERREIRA HURTADO, brasileira, nascida em nove 

de dezembro de um mil, novecentos e oitenta e três, Médica Veterinária, solteira, portadora do RG 

nº 43.926.889-8 SSP/SP e do CPF nº 323.144.298-26, residente e domiciliada à Avenida Silvestre, 

103, Condomínio 4, na cidade de Arujá, SP, CEP 07434-530; Diretor Científico: ANDRE 

NICOLAI ELIAS DA SILVA, brasileiro, nascido em catorze de novembro de um mil, novecentos 

e setenta e nove, Médico Veterinário, casado, portador do RG nº 30.193.777 SSP/SP e do CPF nº 

294.811.178-12, residente e domiciliado à Rua Maria Divina Lopes Batista, 346, Jardim Veneza, 

na cidade de Pirassununga, SP, CEP 11111-111; Diretor Social: MATHEUS RABELLO DE 

FIGUEIREDO CARVALHO KRÜGER MARTINS, brasileiro, nascido em quatro de setembro 

de um mil, novecentos e noventa e um, Médico Veterinário, solteiro, portador do RG nº 519.325 

MAER/DF e do CPF nº 037.320.181-80, residente e domiciliado à SMLN MI 13, Rua 4, 15B, 

Lago Norte, na cidade de Brasília, DF, CEP 71540-135; Diretor de Patrimônio: MARCIO 

ANDRÉ DA SILVA, brasileiro, nascido em cinco de julho de um mil, novecentos e oitenta e um, 
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Médico Veterinário, solteiro, portador do RG nº 5.505.705 SSP/PE e do CPF nº 032.810.424-81, 

residente e domiciliado à Rua Antonio Curado, 244, Engenho do Meio, na cidade de Recife, PE, 

CEP 50730-180; Diretora de Divulgação: GISELE GUIOMARA STEIN, brasileira, nascida em 

vinte e quatro de setembro de um mil, novecentos e oitenta e um, Médica Veterinária, solteira, 

portadora do RG nº 1.076.042.488 SSP/PC/RS e do CPF nº 002.071.940-09, residente e 

domiciliada à Rua João Abbott, 275, Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90460-150. 

Para o Conselho Fiscal, foram aprovadas as inscrições dos seguintes associados: Membros 

Titulares: BRUNO SIMÕES 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; 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; 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; Membros Suplentes: 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; PLÍNIO FERREIRA MANTOVANI, brasileiro, nascido em 

primeiro de março de um mil, novecentos e oitenta e quatro, Médico Veterinário, solteiro, portador 

do RG nº 29.908.467-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. Na sequência os associados candidatos que se encontravam na assembleia foram 

apresentados e o associado Herlandes Tinoco sugeriu que como havia apenas uma chapa 

concorrendo, que a eleição fosse feita por aclamação com uma salva de palmas. Foi aberta votação 
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para a sugestão apresentada, a qual foi aprovada com quarenta e três votos a favor, nenhum contra 

e quatro abstenções. Desta forma a Chapa 1 foi eleita, com uma salva de palmas, com a nova 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ABRAVAS para o Biênio dois mil e dezenove a dois mil 

e vinte e um. Bruno Petri passou a palavra a presidente eleita, Hilari Hidasi, que mencionou que a 

ideia da nova Diretoria Executiva era dar continuidade ao trabalho da Diretoria que estava saindo. 

O presidente passou ao próximo item: indicação do Conselho Consultivo. A diretora Erika 

Fruhvald pediu a palavra e explicou as funções do Conselho Consultivo. Assim, foram indicados 

os seguintes associados: Membros Titulares: DANAÊ FERNANDA AVANZE CAÇÃO, 

brasileira, nascida em dez de julho de um mil, novecentos e noventa e um, Médica Veterinária, 

solteira, portadora do RG nº 35.636.821-X SSP/SP e do CPF nº 403.240.988-98, residente e 

domiciliada à Rua Antonio Rodrigues Moreira Netto, 201, apartamento F-34, Jardim Paulicéia, na 

cidade de Campinas, SP, CEP 13060-073; GUSTAVO BAUER COSTA DA SILVA, brasileiro, 

nascido em quatro de setembro de um mil, novecentos e oitenta e dois, Médico Veterinário, 

solteiro, portador do RG nº 30.620.451 SSP/SP e do CPF nº 315.441.068-66, residente e 

domiciliado à Rua Sergipe, 208, Jardim Tarumã, na cidade de Jundiaí, SP, CEP 13208-000; 

MARIA AUGUSTA ADAMI PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, nascida em dezoito de 

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

nº 35.418.340 SSP/SP e do CPF nº 342.616.428-08, residente e domiciliada à Rua Cuxipones, 294, 

Jardim Vera Cruz, na cidade de São Paulo, SP, CEP 05030-020; Membros Suplentes: 

GUILHERME AUGUSTO MARIETTO GONÇALVES, brasileiro, nascido em dez de 

novembro de um mil, novecentos e oitenta, Médico Veterinário, 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, na cidade de Botucatu, SP, CEP 18608-032; LUCAS SANTOS AMARAL, 

brasileiro, nascido em treze de novembro de um mil, novecentos e noventa e um, Médico 

Veterinário, solteiro, portador do RG nº 47.749.829 SSP/SP e do CPF nº 409.528.918-08, residente 

e domiciliado à Avenida Itália, 1.551, Taubaté Village R2, Rua 5, apartamento 707, Independência, 

na cidade de Taubaté, SP, CEP 12030-900. Dentre os membros titulares indicados foi proposto que 

a associada MARIA AUGUSTA ADAMI PEREIRA DOS SANTOS assumisse como presidente 

do Conselho Consultivo, o que foi aceito pelos demais membros. O presidente iniciou o quinto e 
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último item da pauta da Assembleia, assuntos gerais e informe de diretoria. Dando continuidade, 

o próximo item foi assuntos gerais e informes de diretoria, onde o presidente Bruno Petri informou 

que o ano de 2019 foi um ano muito produtivo em termos primeiramente de contato com os 

associados e também quanto a realização de eventos e cursos. Iniciou-se o ano com o curso de 

Medicina de Coelhos, elaborado em parceria com a Clínica Veterinária Selva da associada Lucila, 

na cidade de São Bernardo do Campo, SP, o qual teve as vagas esgotadas, assim como o congresso 

2019. Também a ABRAVAS conseguiu patrocinar a jornada GEAS Brasil que acontecerá em 

Recife, PE, com o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Este lembrou que cabe à 

Associação, sempre que possível, participar nesses eventos. Informou que também houve um 

evento gratuito, realizado em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, 

no qual todos os associados puderam ingressar gratuitamente (o custo desse evento foi de R$ 

100,00). O presidente Bruno Petri chamou o diretor Gustavo Dutra para comentar sobre a proposta 

de inclusão de parágrafo e inciso em um artigo de Resolução do Conselho Federal. O diretor 

Gustavo Dutra leu o trecho proposto para atender uma demanda, o qual foi discutido no grupo de 

whatsapp, e nesse sentido, foi realizada a votação para alteração da Resolução 829, de 25 de abril 

de 2006, do Conselho Federal de Medicina Veterinária-CFMV, que fala sobre a atividade do 

médico veterinário no exercício do atendimento de animais selvagens dentro de seu 

estabelecimento. A proposta é a inclusão no artigo primeiro para a inclusão da internação do animal 

em questão no estabelecimento veterinário sem prejuízo do exercício profissional ou de ética 

médica, de forma temporária até que a saúde do animal seja restabelecida. A proposta foi então 

votada com quarenta e seis votos a favor, um contra e nenhuma abstenção. A Dra. Vilma Clarice 

Geraldi (MAPA) sugeriu que o médico veterinário deve ser cadastrado junto o Conselho. A Dra. 

Vilma Clarice Geraldi ainda questionou o destino deste animal. O diretor Gustavo Dura tomou a 

palavra e comentou que o animal não pode sofrer as consequências quanto a ilicitude do seu dono. 

Se o animal está na mão do médico veterinário sem uma origem legal, já houve um erro do estado. 

O papagaio de um traficante deveria ser tratado da mesma forma de um legalizado. A Dra. Vilma 

Clarice Geraldi tomou a palavra novamente pedindo para que o veterinário faça um cadastro para 

evitar a falta de destinação adequada do animal. O associado Marcio Silva pediu que fosse 

acrescentado as instituições públicas de atendimento veterinário também. O associado Plínio 
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Montovani mencionou que essa distinção não existe pelo Conselho Federal, sendo os 

estabelecimentos igualmente cadastrados. A Dra. Vilma Clarice Geraldi retomou a palavra 

relatando sobre o problema real ser a falta de destinação do animal em questão. O associado Plínio 

Montovani citou que o animal abandonado deve ser lidado de forma criminal, já que se trata de 

um abandono, mas não vê a necessidade de diferenciar a instituição privada de pública. O diretor 

Lauro Soares propôs retirar o termo particular do texto. O associado Adriano Bauer pediu a palavra 

e mencionou um problema que teve em sua clínica e citou que não deixaria de internar um animal 

caso haja necessidade e que já teve problemas em que o incriminaram por ter internado um animal 

selvagem pois foi dito que as leis de crimes ambientais sobrepõe a lei de atendimento do CFMV e 

gostaria de saber se é possível fazer uma mudança em Lei Federal para atender essa realidade do 

médico veterinário. O associado Matheus Rabello complementou a fala do associado Adriano 

Bauer sobre problemas quanto a Resolução e que deveria haver mudanças acima do Conselho 

Federal, sendo que a Resolução não os protegeria para a realização do trabalho. Concluiu citando 

a necessidade de reforma política da Associação. O presidente Bruno Petri tomou a palavra citando 

que existe alguns itens em andamento na assembleia antes de dar continuidade, citou também que 

dentro do congresso houve um grupo de trabalho sobre protocolos e condutas frente a algumas 

doenças em aves e foi delineado muito bem com a presença do presidente da Comissão de 

Medicina de Animais Selvagens do Conselho Federal de Medicina Veterinária também presente, 

cabe a ABRAVAS deixar o texto pronto e encaminhar ao Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, para sabermos como chegar no Ministério Público. Foi aberto a votação para a 

exclusão do termo “particulares” da resolução, conforme proposto pelo diretor Lauro Soares com 

quarenta e seis votos a favor, nenhum contra e uma abstenção. O associado Gustavo Bauer pediu 

a palavra para sugerir a criação de uma câmara técnica para ajudar com esse trabalho junto ao 

Conselho Federal, sendo que esse assunto é de interesse direto ao atendimento de animais 

selvagens. A associada Ariane Parra pediu a palavra para questionar sobre a Resolução, que exige 

um cadastro dos tutores dos animais selvagens. O associado Gustavo Bauer respondeu que 

independente de qualquer fator, se o mandato deve ser específico parra oferecer os dados sigilosos 

dos clientes. O associado Adriano Bauer complementou que houve um caso em que fiscais queriam 

os dados do cliente, mas um delegado o orientou que sem mandado os fiscais não poderiam ter 
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acesso aos dados. O associado Matheus Rabello comentou sobre essa questão e um fato parecido 

que aconteceu em sua clínica e sobre os dados dos clientes. O associado Gustavo Bauer 

complementou que o maior problema é que os Conselhos Regionais não sabem o que fazer nesses 

casos, talvez por nunca se importarem com essa questão e por isso a urgência na normatização. O 

associado Matheus Rabello finalizou comentando sobre a dificuldade do apoio do Conselho que 

citaram que fiscalizam o trabalho do médico veterinário e não em auxiliar o médico veterinário 

nesses casos. O presidente Bruno Petri finalizou o assunto dizendo que a ABRAVAS vai fazer a 

comunicação com o Conselho Federal e a criação de uma câmara técnica é muito importante e é 

de premissa da diretoria. Na sequência o presidente Bruno Petri abriu a palavra aos associados 

presentes. A associada Tania Raso parabenizou a nova chapa eleita e citou o caso ocorrido 

anteriormente, quando encerrou seu mandato como presidente e deixou a ABRAVAS com boa 

saúde financeira, mencionando que políticas públicas não se faz sem dinheiro, e que a diretoria 

seguinte não administrou bem o dinheiro disponível, perdendo o trabalho conquistado e desejou 

novamente boa sorte à Diretoria eleita e manteve a cobrança de políticas públicas. A associada 

Claudia Ribas pediu a palavra, parabenizou as gestões novas e antigas e sugeriu que no próximo 

congresso tenha um workshop da lista de fauna. A Dra. Vilma Clarice Geraldi pediu a palavra e 

comentou sobre os projetos de lei sobre a proibição da criação de zoológicos no Estado de São 

Paulo e sobre a necessidade dessa discussão, sobre os estabelecimentos de fauna e regulamentação 

dos estabelecimentos. Gustavo Dutra pediu a palavra para comentar sobre a possibilidade de fazer 

um cadastro federal de estabelecimentos, Dra. Vilma Clarice Geraldi  respondeu a dúvida e 

comentou sobre o cadastro estadual. Carolina Braga pediu a palavra e relatou a experiência dela 

no Rio Grande do Sul e disse que as clínicas lá são cadastradas no órgão de regulamentação 

ambiental e se faz o atendimento dos animais. A partir do momento que o animal é abandonado, o 

órgão ambiental é acionado. O associado Matheus Rabello comentou sobre essa fiscalização que 

acontece no Rio Grande do Sul. A associada Carolina Braga comentou que a realidade deles é 

diferente por causa desse cadastro em órgãos ambientais. O associado Adriano Bauer comentou 

da realidade dele em Jundiai, que o munícipe que resgatou o animal deve se responsabilizar pelo 

animal que leva na clínica. Gustavo Bauer pediu a palavra e disse que mesmo com o cadastro não 

existe a segurança, mas é interessante para gerar dados. O associado Renato Leite pediu a palavra 
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para falar sobre a fiscalização e mencionou sobre a área de aquarismo que dizem que não existe 

veterinário que atende peixe e por isso não seria possível ter responsáveis técnicos médicos 

veterinários pela falta desse profissional. Renato Leite perguntou se existe alguma forma da 

associação pode conversar com o Conselho sobre esse assunto. Bruno Petri respondeu que seria 

possível sim, essa comunicação. Gustavo Dutra citou que no CRMV-SP tem uma comissão de 

aquarismo e que essa comissão milita pelos interesses dessa área. Renato leite tomou a palavra 

novamente e comentou que ficou sabendo na época sobre a existência da comissão e que conseguiu 

ser responsável técnico em dois estabelecimentos, mas não sabe qual interesse nessa 

regulamentação no CRMV. A associada Ariane Parra completou o que Gustavo Dutra comentou, 

que já a seis anos o CFMV briga pela questão de farmacêuticos, biomédicos e biólogos fazerem 

exames para médicos veterinários e nesse ano caiu, a partir do momento que existe a briga, em um 

momento temos uma resposta. Complementou ainda que se as pessoas lutam, as coisas funcionam. 

O associado Gustavo Bauer concordou com Renato Leite e disse que uma associação tem muito 

mais força que uma pessoa sozinha e disse ser plausível a ABRAVAS lidar com o assunto. 

Guilherme Marietto concordou com Renato leite e Gustavo Bauer e disse que a associação deve 

defender os interesses do associado e que a cobrança com a diretoria é necessária e por isso estar 

associado é necessário. Como não houvesse mais nada a ser tratado, o Presidente Bruno Petri 

agradeceu aos membros da gestão que estava terminando seu mandato e parabenizou aos 

associados eleitos para a nova Diretoria Executiva e Conselhos Fiscal e Consultivo. Por último, 

agradeceu a presença de todos e, as vinte horas e cinquenta e sete minutos declarou encerrada a 

Assembleia Geral Ordinária, solicitando a mim, secretária neste ato, que lavrasse a presente Ata. 
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