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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ACADEMIA PAULISTA 1 
DE MEDICINA VETERINÁRIA - APAMVET- REALIZADA EM 25 DE AGOSTO 2 
2011. 3 
Aos 25 dias de agosto do ano de 2011, às 14h00min horas, realizou-se na 4 
sede da APAMVET, em local gentil e generosamente cedido pela Sociedade 5 
Paulista de Medicina Veterinária – SPMV, na Rua da Liberdade n° 834 – 3° 6 
andar, a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA conforme 7 
CONVOCAÇÃO (anexo 1) e PAUTA (anexo 2). Os [Acadêmicos presentes 8 
assinaram a lista de presença (anexo 3) Onze Acadêmicos estiveram 9 
presentes a esta Assembléia: 1]-Alexandre Jacques Louis Develey; [2]-10 
Vicente do Amaral; [3]-Arani Nanci Mariana Bonfim;  [4]-José Cesar  Panetta; 11 
[5]-Eduardo Harry Birgel; [10]-Olympio Geraldo Gomes; [13]-Manuel Alberto 12 
da Silva Castro Portugal; [16]-Hannelore Fuchs: [18]-Mario Nakano; [26]-13 
Mitika Kuribayashi Hagiwara; e  [30]-José de Angelis Cortes. O presidente 14 
Prof. Dr. Eduardo Harry Birgel chamou os Acadêmicos Olympio Geraldo 15 
Gomes e Prof.Dr. José de Angelis Côrtes, para compor a mesa e Sra. Lia 16 
para secretariar os trabalhos. Dando início conforme o artigo 24 dos estatutos 17 
da APAMVET,§2, §3, §4 e §5, o presidente fez a verificação de presença e 18 
constatando não haver número suficiente de Acadêmicos, obedecendo ao §3 19 
do artigo 24 dos Estatutos, convocou a segunda chamada para às 14hs: 20 
40min do mesmo dia. Verificando a presença de Acadêmicos na segunda 21 
convocação, o presidente instalou a Assembléia Geral Extraordinária com a 22 
presença de 11 Acadêmicos deu as boas vindas aos confrades, informando a 23 
atualização do site da APAMVET, bem como, as razões da convocação desta 24 
Assembleia. Comunicou ainda, que o CRMV vai incluir na próxima Revista da 25 
Educação continuada um questionário da APAMVET solicitando a indicação 26 
de nomes de veterinários notáveis e criar um banco de dados da APAMVET. 27 
Em seguida procedeu à leitura e aprovação da pauta: 1º avaliação do art. 6º 28 
do estatuto da  e apresentação de texto para aprovação do 29 
plenário a respeito de sua regulamentação para inclusão no futuro Regimento 30 
da  quanto a escolha de novos membros da dita Academia. 2º 31 
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Apresentação e discussão de nomes de notáveis para serem admitidos como 1 
acadêmicos na . 3º apresentação de sugestões dos acadêmicos; 2 
4º outros assuntos pertinentes a Academia e aos Acadêmicos. 1º assunto: 3 
Apresentação e avaliação da redação a pauta foi aprovada por unanimidade 4 
da Assembléia do capítulo do Regimento Interno da  a respeito da 5 
escolha de nomes de notáveis para serem admitidos como Acadêmicos. O 6 
presidente apresentou o texto que foi lido pelo Acadêmico, secretário da 7 
APAMVET, Prof.Dr. José de Angelis Côrtes, reproduzido a segui. Proposta 8 
para o capítulo que trata da indicação e admissão de novos Acadêmicos da 9 
Academia Paulista de Medicina Veterinária do Regimento 10 
Interno da Academia: Artigo- Na decorrência de vagas abertas na 11 
(por morte ou criação de novos claros) a Presidência tomará as providências 12 
cabíveis para o efetivo preenchimento das Cadeiras vacantes, consoante os 13 
seguintes postulados: §I – Para a seleção de novos Membros da Academia 14 
(Patronos ou Acadêmicos) a  manterá um banco de dados relativo 15 
aos profissionais selecionados a partir de processos de reconhecimento da 16 
comunidade (Academia, Associações da Classe Veterinária e por indicação 17 
dos Médicos Veterinários do Estado de São Paulo). A indicação a ser 18 
referendada por Assembléia Geral Extraordinária, terá como embasamento o 19 
desempenho ético e social de Veterinário notável, não só por suas atividades 20 
de ofício, mas também pelas qualificações humanísticas em defesa da 21 
comunidade paulista da Medicina Veterinária e, também científica e cultural - 22 
sempre traduzidas pelo enobrecimento de nossa profissão e de suas 23 
Instituições. §II – A partir do instrumento aludido anteriormente, considerando 24 
sempre a possibilidade de um maior número de indicações do que claros 25 
abertos, uma Comissão Específica designada pela Diretoria Executiva da 26 

após seleção inicial, apresentará à decisão soberana da 27 

Assembléia Geral, parecer circunstanciado à relação dos Médicos 28 
Veterinários, cujos atributos os credencia potencialmente para ocupar uma 29 
das cadeiras vacantes da Academia. §III – A decisão da Plenária da 30 

levará sempre em consideração a postura cidadã do profissional e 31 
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a contribuição propiciada à Sociedade através do exercício da Medicina 1 
Veterinária. §IV – A decisão da Plenária da Assembléia Geral Extraordinária 2 
para indicação de novos Patronos ou Acadêmicos deverá obedecer aos 3 
princípios da maioria simples. §V – Adicionalmente, a poderá 4 
estabelecer e incentivar, através de seu Regimento, a criação e manutenção 5 
de Galerias de reconhecimento dos Médicos Veterinários Notáveis, nas 6 
diferentes áreas do saber em Medicina Veterinária – estabelecidas por 7 
ausculta da Comunidade Paulista Veterinária e/ou de suas Associações 8 
representativas.  O texto foi submetido a apreciação dos presentes para fim 9 
de aprovação. Após várias considerações sobre o assunto, a Assembléia 10 
Geral Extraordinária deliberou por unanimidade de votos aprovar o texto do 11 
artigo do Regimento Interno conforme impresso a seguir e com validade 12 
imediata: Artigo- Na decorrência de vagas abertas na (por morte 13 

ou criação de novos claros) a Presidência tomará as providências cabíveis 14 
para o efetivo preenchimento das Cadeiras vacantes, consoante os seguintes 15 
postulados: §I – Para a seleção de novos Membros da  (Patronos 16 
ou Acadêmicos), será mantido um banco de dados relativo aos profissionais 17 
selecionados a partir de processos de reconhecimento da comunidade 18 
(Academia, Associações da Classe Veterinária e por indicação dos Médicos 19 
Veterinários do Estado de São Paulo). A indicação a ser referendada por 20 
Assembléia Geral Extraordinária, terá como embasamento o desempenho 21 
ético e social de Veterinário notável, não só por suas atividades de ofício, mas 22 
também pelas qualificações humanísticas em defesa da comunidade paulista 23 
da Medicina Veterinária e, também científica e cultural - sempre traduzidas 24 
pelo enobrecimento de nossa profissão e de suas Instituições. §II – A partir do 25 
instrumento aludido anteriormente, considerando sempre a possibilidade de 26 
um maior número de indicações do que claros abertos, uma Comissão 27 
Específica designada pela Diretoria Executiva da após seleção 28 
inicial, apresentará à decisão soberana da Assembléia Geral, parecer 29 
circunstanciado à relação dos Médicos Veterinários, cujos atributos os 30 
credencia potencialmente para ocupar uma das cadeiras vacantes da 31 
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. §III – A decisão da Plenária da levará sempre em 1 
consideração a postura cidadã do profissional e a contribuição propiciada à 2 
Sociedade através do exercício da Medicina Veterinária. §IV – A decisão da 3 
Plenária da Assembléia Geral Extraordinária para indicação de novos 4 
Patronos ou Acadêmicos deverá obedecer aos princípios da maioria simples. 5 
§V – Adicionalmente, a poderá estabelecer e incentivar, através 6 

de seu Regimento, a criação e manutenção de Galerias de reconhecimento 7 
dos Médicos Veterinários Notáveis, nas diferentes áreas do saber em 8 
Medicina Veterinária – estabelecidas por ausculta da Comunidade Paulista 9 
Veterinária e/ou de suas Associações representativas. 2º assunto:  Foi 10 
discutida a apresentação de nomes de notáveis para serem admitidos como 11 
Acadêmicos.Encerradas as discussões, o presidente estabeleceu uma lista 12 
dos possíveis candidatos e solicitou ao plenário que escolhessem em votação 13 
secreta 6 novos membros para completar as vagas deixadas pelos ilustres 14 
colegas que faleceram. Os 6 (seis) candidatos que receberam a maioria dos 15 
votos foram: Carlos Eduardo Larsson; Armen Thomassian; Angelo João 16 
Stopiglia; Aramis Augusto Pinto; Paulo Magalhães Bressan e Zohair Saliem 17 
Sayegh. Conforme os artigos 7 e 8 dos estatutos da , os 18 
candidatos supra enumerados, nesta Assembléia aprovados, serão 19 
empossados em sessão solene a ser marcada oportunamente(dia do 20 
veterinário. 3º assunto : o Acadêmico Alexandre Develey apresentou a prova 21 
do Boletim Nº 3 a ser impresso dentro de dias e distribuído junto com a 22 
Revista de Educação Continuada do Conselho Regional de Medicina 23 
Veterinária. Pediu aos Acadêmicos que encaminhem ou sugiram textos de 24 
cunho prático e instrutivo para os 30.000 leitores do Boletim.  Não havendo 25 
mais assuntos a tratar, o presidente reiterou seus agradecimentos a todos 26 
quantos presentes, congratulou-se com os novos membros eleitos e declarou 27 
encerrada a presente Assembléia Geral Extraordinária, da qual eu Acadêmica 28 
Arani Nanci, na qualidade de vice presidente,lavrei esta ata que, após lida e 29 
aprovada, foi assinada por mim, pelo Acadêmico Presidente e Acadêmica 30 
Vice Presidente Eduardo Harry Birgel____________________________ 31 
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Acadêmica  Arani Nanci Mariana Bonfim ____________________________e 1 
pelos demais Acadêmicos participantes da Assembléia:  Alexandre Jacques 2 
Louis Develey ____________________________ Hannelore Fuchs 3 
____________________;  José Cesar Panetta 4 
________________________________; José  de Angelis  Cortês 5 
__________________________;  Dr. Manuel Alberto Castro  da Silva  6 
Portugal _____________________________________: Mario Nakano; 7 
_________________________; . Mitika K. Hagiwara; 8 
________________________ 9 
Dr. Olympio Geraldo Gomes; _________________________________  e  10 
Vicente Amaral ______________________________.    11 


