
 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
O Plenário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do 
Sul - CRMV-RS, em observância ao disposto no art. 5º, VI e VII da Res. 958 c/c, art. 4º, A 
da Res. 591, neste ato representado por seu Presidente, convoca os Médicos Veterinários 
e Zootecnistas possuidores de inscrição principal na sua jurisdição para eleição da 
Diretoria Executiva e Conselheiros para o Triênio 2017/2020, em conformidade com o 
disposto na Lei 5.517/68 e Decreto nº 64.704/69, Lei 5.550/68 e Resoluções do CFMV nº 
948/10, 762/04 e 958/10, com suas alterações, que se realizará no dia onze do mês de 
abril de dois mil e dezessete, no horário das 09 às 17 horas, na sede, em Porto Alegre 
(Rua Ramiro Barcelos, 1793/201), Pelotas (Rua Andrade Neves, 2077/402), Passo Fundo 
(Rua Teixeira Soares, 1075/804), Santa Maria (Rua Alameda Antofagasta, 77/409), 
Bagé/RS, na Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO (7 de Setembro, 
1.159), em Alegrete, no Sindicato Rural de Alegrete (Rua Venâncio Aires, 654), Caxias do 
Sul (Rua Julio de Castilhos, 1.259/1.003), Santana do Livramento (Rua Treze de Maio, 
410/604). Em primeira votação, será declarada eleita a chapa que obtiver maioria 
absoluta de votos, não computados os votos brancos e nulos. Em não havendo quorum 
conforme estabelecido nos §§ 1º e 2º, do art. 47 da Resolução CFMV 958/2010, haverá 2º 
turno no dia onze de maio de dois mil e dezessete, nos mesmos horários e locais de 
votação, concorrendo as duas chapas mais votadas e considerando-se eleita a chapa 
concorrente que obtiver metade mais um dos votos válidos, excluindo-se os brancos e 
nulos. As inscrições de chapas estarão abertas até às 17hs do dia dez de fevereiro de 
dois mil e dezessete, na sede do CRMV-RS – Rua Ramiro Barcelos, 1793 conjunto 201 – 
Porto Alegre/RS. Todas as informações referentes à eleição, inclusive locais de votação, 
poderão ser encontrados no site “www.crmvrs.gov.br”. 
 
 
 

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2016. 
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