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Ata da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Realizada em 15 de outubro de 2020 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS – 

ABRAVAS 

CNPJ 01.183.186/0001-24 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezoito horas, através da plataforma 

on-line ZOOM , realizou-se a primeira chamada para a Assembleia Geral Ordinária da 

Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, conforme publicação as folhas 

A11, do Jornal “Agora”, em três de setembro de dois mil e vinte. Porém, como não se obteve 

o quórum de cinquenta por cento mais um de associados votantes, a Senhora Presidente, 

Hilari Wanderley Hidasi, comunicou que a segunda chamada seria realizada às dezoito horas 

e trinta minutos. A Assembleia teve início com a Senhora Presidente pedindo que a Primeira 

Secretária, Daphne W. Goldberg, 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 dez de outubro de dois mil e dezenove, no Auditório do Hotel Castelmar, na 

cidade de Florianópolis, SC; 2) Aprovação das contas referentes ao exercício de dois mil e 

dezenove; 3) Assuntos gerais e informes da Diretoria. A ordem foi colocada em votação e 

aprovada por quarenta e seis votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. A 

primeira parte da Assembleia foi a aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do 

exercício de dois mil e dezenove, disponibilizada online no site da ABRAVAS 

(www.abravas.org.br), sem leitura, conforme artigo 66 do Estatuto da ABRAVAS e 

deliberado na AGO de dois mil e dezesseis, a qual foi colocada em votação e aprovada por 

vinte e cinco votos a favor, nenhum voto contra e onze abstenções. Posteriormente a primeira 

tesoureira Hanna Kokubun foi chamada para apresentar as contas referentes ao período de 
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2019-2020, lembrando que todas as informações também se encontravam na secretaria do 

evento. A mesma citou os valores passados pela contadora da Associação, Gislene, com a 

receita total de R$ 89.865,00 (oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) e despesa 

total no valor de R$ 29.953,37 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta 

e sete centavos), apresentando superávit no montante de R$ 59.911,63 (cinquenta e nove mil, 

novecentos e onze reais e sessenta e três centavos). O superávit apurado nos dois cursos 

realizados, Laserterapia e Simpósio de Medicina de Quelônios, foi de R$ 25.567, 85 (vinte e 

cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Até o momento a 

conta bancária junto ao Banco Santander S/A apresenta saldo credor de R$ 187.508,39 (cento 

e oitenta e sete mil, quinhentos e oito reais e trinta e nove centavos). O saldo do Fundo de 

Apoio ao Estudante – FAPE é de R$ 6.098,11 (seis mil e noventa e oito reais e onze 

centavos). Foi feita votação para aprovação das contas dos anos 2019-2020, com resultado 

de quarenta e um votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, declarando-se, 

portanto, aprovadas as contas dos exercícios de 2019-2020. Passou-se então ao terceiro item 

da Assembleia, assuntos gerais, alguns já estabelecidos pela Diretoria e outros que ficaram 

abertos para possíveis discussões. No exercício de 2020 houve recorde de associados. 

Segundo a Senhora Presidente, foi contabilizado um total de trezentos e vinte e quatro 

associados, sendo destes, duzentos e vinte e oito profissionais e noventa e seis graduandos. 

Além disso, a Diretoria realizou dois grandes eventos, sendo um deles presencial, apesar da 

grave pandemia de COVID-19. Além disso, a ABRAVAS atuou como parceira em diversos 

cursos e eventos, realizados ao longo do ano de 2020. Entre os grandes eventos, destacaram-

se o curso de Laserterapia aplicada à Medicina de Animais Selvagens, realizado no dia 14 de 

março de 2020, no Zoológico de Guarulhos, SP e o Simpósio de Medicina de Quelônios, um 

evento online, realizado nos dias 5 e 6 de setembro de 2020. Devido ao grande sucesso desse 

último evento, a Diretoria decidiu doar uma pequena parcela do lucro gerado para instituições 

de reabilitação de quelônios. A Primeira Secretária, Daphne Wrobel, foi então chamada para 
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explicar os critérios utilizados para a doação dos recursos. Segundo a Secretária, foram 

selecionadas duas instituições que trabalham com quelônios, sendo elas o IPRAM (Instituto 

de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos), localizado no município de Cariacica, 

Espírito Santo, e a ONG Karumbé, localizada em Montevideo, Uruguai. Ambas as 

instituições resgatam, reabilitam e reintroduzem tartarugas marinhas e, apesar da segunda 

não estar em território nacional, esta realiza um trabalho de suma importância para a 

conservação desses animais. A Secretária explicou que tartarugas marinhas são animais 

migratórios e não reconhecem fronteiras políticas e, portanto, a doação foi feita pensando na 

conservação global dos animais, como bem comum à humanidade. A doação foi feita na 

forma de medicamentos e insumos veterinários, adquiridos por membros da Diretoria e 

enviados às instituições. Foi então aberta a discussão sobre a doação dos recursos para 

instituição estrangeira, uma vez que não constam informações sobre este tipo de ação no 

Estatuto. Rodrigo do Valle pediu a palavra e ressaltou a importância da discussão, uma vez 

que o assunto trata de recursos da Associação e que, portanto, os Associados deveriam ser 

consultados. Segundo ele, a Diretoria deveria ter comunicado aos participantes no ato de 

inscrição no evento, que os recursos seriam destinados às instituições, além de expor critérios 

mais claros e definidos que embasassem a escolha das mesmas. A Presidente pediu a palavra, 

concordando com o que foi colocado pelo Associado, complementando que tratou-se de uma 

imaturidade da atual gestão e que para o Simpósio Beneficente de Grandes Desastres (24 e 

25 de outubro de 2020), a Diretoria se antecipou e já anunciou a doação do lucro gerado para 

as instituições que atuam nos incêndios do Pantanal Matogrossense. O Associado André 

Grespan pediu a palavra e perguntou retoricamente se não seria melhor investir o recurso em 

território nacional, uma vez que há tanta carência no Brasil. A diretora Renata Hurtado 

ponderou que os profissionais que mais contribuíram com o Simpósio foram os veterinários 

estrangeiros, que doaram seu tempo, que é caro e escasso, para palestrar. Pensando nisso, se 

o recurso adquirido foi levantado com a participação de palestrantes internacionais, por que 
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não doá-lo para uma instituição estrangeira, que não tem recursos mínimos de trabalho e que 

auxilia na conservação de animais migratórios, que dividem águas com o Brasil? A 

Associada Tânia Raso pediu a palavra e iniciou parabenizando a Diretoria pelos eventos 

realizados e os palestrantes internacionais do Simpósio de Medicina de Quelônios, que 

doaram seu tempo e sua expertise para garantir um evento de qualidade e auxiliar na 

conservação destes répteis. Ela reiterou o que foi colocado pelos Associados Rodrigo do 

Valle e André Grespan, ressaltando a importância de manter os recursos gerados em território 

nacional. Falou ainda sobre a importância de se manter uma clareza neste tipo de decisão, 

tanto no que tange aos critérios de seleção da instituição quanto na doação propriamente dita. 

Para o futuro, sugeriu a criação de editais para que as instituições possam se candidatar a 

receber os recursos provenientes de um evento. Lilian Catenacci pediu a palavra e disse 

concordar com o colocado por Tânia Raso e perguntou sobre o valor destinado à doação. A 

Presidente informou que a quantia destinada foi de mil reais (R$1.000,00) para cada 

instituição. Lilian replicou com a sugestão da abertura de um edital para uma terceira doação, 

em que as instituições nacionais pudessem se inscrever para contemplação da doação. 

Rodrigo pediu a palavra, dizendo que a Assembleia não poderia ser um local para legalizar 

atividades já executadas pela Diretoria. O repasse não poderia ter sido feito sem uma votação 

prévia na Assembleia. O prof. Maurício Barbanti intercedeu e ressaltou a importância da 

Diretoria ter a liberdade para a tomada de decisões, sem ficar engessada em critérios rígidos, 

perdendo a liberdade de definição de estratégias. Ele sugeriu aos associados que todos 

dessem um voto de confiança e aprovassem esse tipo de gasto. A diretora Gisele Stein 

ressaltou que o assunto foi trazido à Assembleia pois o Estatuto não contempla a doação de 

recursos a instituições internacionais, e que a Diretoria não passaria por cima da decisão dos 

Associados, porém que a decisão de doação foi pensando na conservação de animais 

migratórios. Sofia Dressel Ramos pediu a palavra e solicitou que a Diretoria apresentasse os 

critérios utilizados para a seleção das instituições a receberem os recursos. A diretora Daphne 
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respondeu que a seleção foi feita com base nos recursos que as instituições possuem para 

executar suas atividades. Considerando-se a presença do Projeto de Monitoramento de 

Praias, condicionante ambiental para a exploração do pólo Pré-Sal pela Petrobras, em quase 

todo o litoral brasileiro, a maior parte das instituições que trabalham com tartarugas marinhas, 

com um histórico consolidado de conservação desses répteis, já vem recebendo recursos. 

Pensando nisso, foram escolhidas instituições que apresentavam dificuldades financeiras 

para as atividades de reabilitação, necessitando de insumos e materiais básicos destinados a 

essa finalidade: seringas, agulhas, soro, equipos e afins. A Presidente pediu a palavra, 

colocando que a Diretoria assumia o erro pela falta de comunicação prévia com os associados 

antes da doação e garantiu a criação de editais antes de qualquer doação futura. Foi então 

aberta a votação para aprovação da doação de recursos para instituição estrangeira, sendo 

aprovada, com vinte e dois votos a favor, catorze abstenções e três votos contrários. A 

Presidente, então, abriu uma nova votação para a criação de um edital de seleção para que 

uma terceira instituição, que trabalhe com quelônios, fosse contemplada com a doação de mil 

reais. O resultado foram dezenove votos a favor, catorze abstenções e sete votos contrários. 

Ainda no âmbito de Assuntos Gerais, a Presidente comentou o pedido de afastamento 

temporário, por tempo indefinido, de Matheus Rabello Kruger Martins da Diretoria 

Executiva da ABRAVAS, apresentando o documento enviado por ele na Assembleia. Falou 

ainda sobre a realização, até a data da Assembleia, de 31 “Meetings” apresentadas na forma 

de palestras científicas, através da plataforma Zoom. O Boletim Técnico ABRAVAS chegou 

a sua edição de número 50, sendo que todos estão disponíveis na Área do Associado. A 

ABRAVAS elaborou ainda um Simpósio Beneficente, devido aos incêndios no Pantanal, 

onde 100% do lucro foi destinado a ONGs que atuam no Bioma. A Diretoria informou ainda 

a elaboração de um Simpósio de Medicina de Rapinantes a ser realizado em dezembro de 

2020, com diversos palestrantes nacionais e internacionais renomados. Ainda como Informes 

Gerais, foi abordado o adiamento do Congresso 2020, por conta da pandemia de COVID-19. 
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Além disso, foi criada a Câmara Técnica para a Resolução 829/2006 e foram comentados os 

andamentos do processo para a obtenção do Título de Especialista. Como não havia mais 

nada a ser tratado, a Presidente Hilari Hidasi agradeceu a presença de todos e declarou 

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

a presente Ata. 

HILARI WANDERLEY HIDASI 

Presidente 

RG nº 4564399 SSP/GO 

CPF nº 006.922.991-06 

DAPHNE WROBEL GOLDBERG 

Primeira Secretária 

RG nº 110228038 IFP/RJ 

CPF nº 081.966.617-38 
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