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PLANO DE ATIVIDADES – EXERCICIO 2020 

 

  O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia – 

CRMV-RO, vem apresentar o presente Plano de Atividades para exercício de 2020. A 

Diretoria elaborou o presente Plano de Atividades, em cumprimento ao estabelecido na 

Resolução do CFMV nº 1049/2014, demonstrando os objetivos esperados pro este Regional 

no ano de 2020.  

 

Quadro I – Perspectivas, objetivos e suas respectivas estratégias: 

Perspectiva Objetivo Estratégia 

 

 

 

 

 

 

Fiscalização 

1º Intensificar a fiscalização - Contratar 2 funcionários 

para o setor de fiscalização 

 

 

 2º Buscar parcerias com outros 

Órgãos e Instituições de ensino. 

- Formalização de parcerias 

através termo de cooperação 

técnica, dentre outros.  

- Promover ações no âmbito 

das Instituições de Ensino 

Superior para divulgar a 

finalidade do CRMV-RO.  

 

 

Financeira/Jurídica 

3º Aumentar a capacidade de 

investimento. 

- Redução da inadimplência. 

- Criar um Setor de 

Arrecadação, com rotinas 

eficazes de negociação de 

débitos.  

- Ações conjuntas entre os 

setores financeiro, jurídico e 

fiscalização. 

 

 

 

 

Administrativa 

4º Aumento da Satisfação do 

cliente. 

- Implementar pesquisa de 

satisfação; 

- Garantir cumprimento das 

atividades fins; 

-Promover a atualização e 

otimização dos métodos e 

processos. 

Aprendizado/ 

treinamento 

5º Proporcionar treinamento 

/capacitação  

- Fazer divulgação de 

cursos/treinamento voltados 
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para aérea de atuação; 

- Participação em encontros 

do Sistema CFMV/CRMVs; 

 

Marketing 

Institucional 

6º Divulgar as atividades e 

atuações do CRMV-RO 

- Aprimorar os canais de 

comunicação visando a 

divulgação das atividades 

desenvolvidas, para 

conscientizar a sociedade da 

importância dos 

profissionais; 

- Elaborar campanhas de 

valorização profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

Educação Continuada 

7º Apoiar, realizar e Participação 

em eventos. 

- Promover eventos de 

educação continuada 

estabelecendo parcerias com 

órgãos e entidades de 

ensino, que visem o 

aprimoramento profissional 

da classe; 

- Participação em eventos 

ligados a Medicina 

Veterinária e/ou a 

Zootecnia; 

- Participação em eventos 

ligados ao Sistema 

CFMV/CRMVs; 

- Participação Rondônia 

Rural Show; 

- Realização Seminários 

básicos voltados a 

Responsabilidade Técnica;  

- Apoiar eventos quando 

relacionados a temas de 

interesse das classes 

médicas veterinárias, da 

zootecnia e da sociedade. 

 

Infraestrutura 8º Projeto Arquitetônico  - Contratar empresa 

especializada em elaboração 

de projetos básico e 

executivo completo de 
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arquitetura e engenharia 

para nova sede do CRMV-

RO.  

 

    

  Com vista na atualização de conhecimentos dos profissionais inscritos no 

CRMV-RO, este Conselho pretende firmar acordos com entidades, promovendo seminários 

e palestras de forma presencial, nas diversas atividades em que os profissionais exercem a 

responsabilidade técnica, bem como expor aos participantes noções sobre os seus direitos e 

deveres e ética profissional.  

  Outras ações poderão ser executadas, desde que venham atender as 

necessidades de evolução e aprimoramento das atividades do CRMV-RO e ao 

engrandecimento da Medicina Veterinária e da Zootecnia.  

 

Porto Velho-RO, 26 de setembro de 2019. 

 

 

 

Med. Vet. Júlio Cesar Rocha Peres 

Presidente 

CRMV-RO 0371 
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