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Entidades profissionais, 

legislação e fatos 

importantes para os 

Zootecnistas no Brasil

AZ028 - Introdução á Zootecnia

Prof. Marson Bruck Warpechowski

ENTIDADES PROFISSIONAIS

• Nacional ���� ABZ

• Estados ���� Associações (alguns)

���� Sindicatos (alguns)

Fiscalização Profissional

���� CFMV/CRMV

���� CFZ/CRZ em criação

Conselhos Federal e Regionais 
de Medicina Veterinária 

e Zootecnia CFMV/CRMV

• Criados em 1968 (Lei 5517) para 

fiscalizar a profissão de M. Vet

(já existia o conselho de eng. e 

agron. (CREA)

CFMV(z) e CRMV(z)
• Zootecnistas vinculados desde a 

criação do CRMV, pois estava 
previsto na Lei 5.550 em 1968

• Função: fiscalizar e regulamentar 
o exercício profissional; defender 
os interesses dos seus profissionais

A B Z : Associação Brasileira de

Zootecnistas

Associação Brasileira de 
Zootecnistas: ABZ

• www.abz.org.br
• Criada em 24/09/88, durante o

Forum de entidades de Zootecnistas
na Fac. de M.V. e ZOOT. da USP.

• Motivados pela baixa representação 
junto ao sistema CFMV-CRMVs



2

Fundação da ABZ: 1988
• Presentes diversos Zootecnistas, 

coordenadores de curso e os 
presidentes dos Sindicatos de 
Zootecnistas do RS (Luis Augusto 
Muller) e do PR (Orlando Reis 
Barbosa) e da Associação de 
Zootecnistas do RJ (Fenelon do 
Nascimento Neto)

ZOOTEC
• Fundado no 12° Congresso de Zoot. 

em BH/MG, em maio de 1997

• Registrado pela ABZ em 1997

• Realizado por Cursos de Zootecnia

• Fórum técnico, científico, estudantil, 
educacional e de política de classe

• Único com trabalhos nas áreas de 
extensão, educação e pesquisa

ZOOTEC 2009
• xxx/SP xx de maio 

www.zootecXXXX.com.br

32° Fórum de Entidades de Zootecnistas

19° Congresso Brasileiro de Zootecnia

15a Reunião Anual de Ensino de Zootecnia

11° Congresso Internacional de Zootecnia

5° Fórum de Coordenadores de Zootecnia 

5° Fórum de Estudantes de Zootecnia

Sindicatos de Zootecnistas
• Somos profissionais liberais

• Sindicato permite ações 
trabalhistas, padrão mínimo de 
salário, etc. (ex. SINDIZOOT-RS

• SINDIZOOPAR

• Confederação Nacional de 
Sindicatos (em discussão)

Comissão Nacional de Ensino 
de Zootecnia

� Criada pelo CFMV em 1984 para 
levantar as condições de ensino de 
Zootecnia (1994) e propor diretrizes 
curriculares para a Zootecnia (1998)

� Criou e propôs as atuais diretrizes 
aprovadas (DOU 03/02/06 pg35-36)

� CEEZ-PR (vinculo ao CRMV-PR)

ENCP x CNEZ x ABZ
� 2002: Exame Nacional de Certificação 

Profissional (CNEZ se posiciona contra) 

� 2003: CFMV substituiu a CNEZ, para 
conseguir executar o “provão” (ENCP) 

� Zootec2004 Brasília: ABZ não reconhece 
a nova CNEZ. Entra com a ação judicial

� Zootec2005 Campo Grande: Criado o 
Fórum de Coordenadores, com apoio da 
Comissão de Consultores do MEC
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PROVÃO: CFMV x ABZ
� Resolução 732, 13/12/2002 CFMV 

Requisitos para inscrição: ENCP

� Diversas ações estaduais contra, de 
Centros Acadêmicos, Coordenações 
de Curso e Associações Estaduais 

� Após Zootec2004 a ABZ entra com 
ação nacional no Ministério Público

PROVÃO: CFMV x ABZ

� Resultado em 2004:

� “Não é compatível com o 
princípio da legalidade a 
exigência de exame de suficiência 
para registro no CRMV, sobretudo 
se a exigência não decorre de lei, 
mas sim de resolução”

Criação do CFZ-CRZs
� Projeto de Lei da década de 80: votado e não aprovado

� Projeto de Lei nº 1.372 de 2003: Cria os Conselhos 

Federal e Regionais de Zootecnia (Dep. Max 

Rosenmann) - Foi arquivado em jan/2007 (posse).

�Movimentos organizados: desarquivado em março/07 e 

aprovação conclusiva pela CCJC em agosto/07

�Dep. Eng. Pedro Fernandes em outubro/2007 :  Pedido 

de inconstitucionalidade (CREA - CONFEA)

�Movimento organizado: aprovação na Câmara e envio 

para o Senado em dezembro/07. Aguarda votação.

Criação do CFZ-CRZs
�Zootec2001 Goiânia: Consultoria com Advogado 

Constitucionalista: “criar autarquias é função do 

Executivo”

�EXPOINTER2001 Fórum de Entidades: Acordo com 

diversas outras profissões para ação junto ao Ministério 

do Trabalho para criação dos respectivos conselhos 

profissionais (em andamento)

� PL-4747/2005 cria o CFAU (desmembramento do 

CREA) aprovado em 2007 – Posição do CREA???

�Bom para nosso PL = criação de autarquia

Alínea “c” da Lei 5550/68
� Podem exercer a Zootecnia “c) Médicos 

Veterinários e Agrônomos...”

� Artigo 8° vetado da 5550/68: “por 3 anos...” –
quem exerceria após 1971???

� Zootec2001 Goiânia: Uma das três decisões 
tomadas: retirada da alínea “c”

� PL 2824/2008 Dep. Zequinha Marinho: 
revoga a alínea ”c” da Lei 5550/1968

� Mobilização? ZOOTEC2009

Ações do SINDIZOOPAR
� Acordos trabalhistas sobre direitos e 

salários para Zootecnistas do Paraná
� Processos sobre aprovação de 

Responsabilidade Técnica no CRMV-PR
�Processos sobre concursos na nossa área

� Ex.: Concurso do IAPAR 2007 sem vagas 
para Zootecnistas (reprodução, 
melhoramento genético...) – Retificado.

� ABZ várias ações em concursos federais
� Ex.: MA 2006 - Retificado.    *UFPR
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Ações do SINDIZOOPAR
�Criação do Dia Municipal do Zootecnista da 

Cidade de Curitiba:      13 de maio – Lei já
sancionada.

�Criação do cargo de Zootecnista na 
Prefeitura de Curitiba: 6 vagas 
�Sancionada no dia 13 de maio de 2008, na 1ª

comemoração do dia municipal do Zootecnista

�Vagas ainda não abertas: mobilização!!!

Associações de estudantes
� Diretórios/Centros Acadêmicos

� Associações Estaduais de 
Estudantes de Zootecnia (ex. APEZ)

�Associação Nacional de Estudantes 
de Zootecnia (ANEZ)
� Fundada no ZOOTEC2005

Representações na UFPR
� Departamentos

� Colegiado do Curso

� Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (CEPE)

�Eleição pelos alunos


