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Poucas vezes se encontrara um profissional que, bem 

sucedido na própria profissão, recebeu a unanime gratidão dos 
participantes de outra, de perfil, 
completamente, diferente. É o caso do 
Dr. Pyrro Massella, formado em 
Direito pela notória Faculdade do 
Largo de São Francisco, da USP, na 
turma de 1958, cujo jubileu recebeu da 
OAB expressiva homenagem em 2008 
tendo em vista que nela se graduaram 
nomes ilustres da vida brasileira, 
“verdadeiros ícones profissionais”, no 
dizer do então presidente, Luiz Flavio 

Borges D´Urso. 
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Começava o destino a traçar suas linhas para o jovem 
advogado, que no ano de sua formatura, já servidor publico por 
concurso desde 1954, receberia do Reitor da USP a seria missão 
de secretariar a Faculdade de Medicina Veterinaria, função que 
concentrava não só as responsabilidades administrativas, mas, 
principalmente, as acadêmicas e as de extensão de serviços, de 
uma unidade altamente complexa como esta, a qual seria 
integrada, apenas para lembrar, uma fazenda de quase mil 
alqueires em Pirassununga, SP, com sua administração 
subordinada a Faculdade. 

Foi um período de extensos desafios, mas, também, de muito 
aprendizado, durante o qual lhe foi dada a rica oportunidade de 
aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de Direito e, 
especialmente, aprofundar-se no conhecimento da profissão 
veterinaria, desde os assuntos relacionados ao ensino 

propriamente dito, ate aqueles 
vinculados ao exercício da profissão. 
A interação mostrou-se perfeita, pois 
a experiência do advogado somou-se 
as lides do secretario geral de uma 
unidade universitária, na qual não 
eram poucas e nem simples as 
demandas de professores, alunos e 
funcionários. 

Já brotara, nessa ocasião, com 
toda a certeza, em nosso estimado 

Pyrro, uma afeição especial pela 
profissão que não escolhera, mas que, certamente, o tinha 
escolhido. O tempo, esse inexorável e inesgotável mistério, 
encarregou-se do resto: nosso homenageado dominando os 
assuntos que pautavam a vida acadêmica e administrativa da 
Faculdade de Medicina Veterinaria, com sua vasta experiência 
em legislação, oferecia não só soluções, mas criava um modo 
todo particular de servir todos quantos a ele recorriam, desde o 
inexperiente aluno dos primeiros anos, ate os professores mais 
titulados e os funcionários técnicos ou administrativos. A tal 
ponto chegou sua experiência jurídica no segmento universitário, 
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que outras unidades da USP, além da Veterinaria, e mesmo de 
outras universidades, passaram a recorrer aos seus conselhos e 
opiniões para os mais diversos assuntos. E assim foram se 
acumulando centenas de solicitações de assessoramento jurídico, 
nas mais diferentes comissões administrativas e técnicas, de 
concursos públicos de professores nos diferentes graus da 
carreira docente, de coordenadores de cursos de graduação ou 
de pós-graduação, da própria congregação ou de outras 
unidades da USP, e de outras universidades. 

Para ele, nunca existiu a negativa a uma solicitação da 
veterinaria ou dos veterinários e, estes, reconhecidamente, 
sempre o tiveram como um dos seus, não só como um grande 
amigo da profissão, mas, acima de tudo, como um batalhador 
pela profissão. 

Não é de admirar, a proposito, a gratidão dos profissionais, 
manifestada em notórias homenagens, entre as quais se destacam 
o Título de Médico Veterinário Honorário, outorgado pela 
Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos 
Animais; a Medalha Brasão, conferida pela Congregação da 
Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia da USP, 
Primeira e Segunda Medalha do Cinquentenário da 
Universidade de São Paulo, o Colar Medalha Padre Jose de 

Anchieta, entre tantos outros votos de louvor, reconhecimento, 
gratidão e elogios. 

E, pois, com muita gratidão, muito carinho e muito orgulho, 
que a Academia Paulista de Medicina Veterinaria diz 
“Obrigado, Pyrro”. Obrigado por tudo que Você fez pela nossa 
profissão e, sobretudo, obrigado por tudo o que Você representou 
para nos, o que representou para a “nossa” profissão. 
Mormente, por que sabemos que não foi nada fácil para Você 
chegar aonde chegou, uma longa jornada, iniciada no Grupo 
Escolar “Eduardo Carlos Pereira”, pautada pelo esforço pessoal 
e determinado, mas tendo sempre no coração a solidariedade e a 
esperança, e que o tornou um cidadão, um amigo e um 

profissional exemplar. 

(J.C.Panetta.) 
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