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AcAdemiA Rio-Grandense de Medicina Veterinária  

prestou homenagem ao Curso de Veterinária da 
Universidade Federal de Santa Maria /RS, no transcurso 
50º Aniversário de sua fundação. Para tanto, realizou-se 
nesta Universitária Cidade Gaucha sua Assembléia Geral 
Ordinária Especial para dar posse à recém eleita Diretoria 
da Festão2011-2013.  

O evento ocorreu no dia 9 de setembro de 2011 Dia Do 

Médico-Veterinário, quando o recém eleito Acadêmico 
Presidente Augusto César da Cunha tomou posse, 
juntamente com sua equipe, responsáveis pelas atividades da 
ARGMV na gestão 2011-2013. Essa plêiade de Acadêmicos 
Gaúchos substituirá os Confrades que sob a dinâmica égide do 
Acadêmico Augusto Langeloh, que conduziu com galhardia 
e denodo a Arcádia Rio-Grandense durante dois mandatos 

A nova diretoria [gestão 2011/2013] será assim 
constituída: 
♦ - Presidente  Acadêmico Augusto César da Cunha; 

  ♦ - Vice-presidente  Acadêmico Huldo Cabral Cony; 
♦ - Secretário-geral  Acadêmico Sérgio José de Oliveira; 
♦ - Tesoureiro  Acadêmico Flávio Antonio Pacheco de 
Araújo; 
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 ♦ - Conselho Fiscal será formado pelos Acadêmicos 
Antonio de Pádua Ferreira da Silva Filho; Cláudio 
Giacomini e Maristela Lovato; tendo como Conselheiro 
Suplente o Ex-Presidente da Entidade, Acadêmico Augusto 
Langeloh.  

Em sua oração de despedida o presidente que deixou o 
cargo resumiu sua carreira de médico-veterinário até 
ingressar na Academia e ter sido eleito presidente, cargo que 
ocupou por dois mandatos consecutivos. Na sua manifestação, 
o Acadêmico Langeloh destacou que em todas as suas 
atividades sociais ou profissionais sempre procurou respeitar e 
honrar as tradições e a cultura da Medicina Veterinária do 
Rio Grande do Sul. Mas não se esqueceu de destacar a 
prestimosa colaboração e apoio recebido do CRMV-RS. 
Enalteceu também o trabalho desenvolvido pela Comissão de 
Recuperação da História da Medicina Veterinária, em 
especial à Coordenação do acadêmico Huldo Cony.  

O novo Presidente - Acadêmico Augusto César da 
Cunha, emocionado agradeceu às incumbências recebidas ao 
receber a assumir a Gestão da Academia Rio-grandense de 
Medicina Veterinária e se comprometeu a dar continuidade 
às programações estabelecidas em seu Programa de atuação. 
Além do mais, referendou as homenagens prestadas pela 
Academia à UFSM e concluiu afirmando a esperança de 
continuar recebendo o apoio do CRMV-RS, bem como dos 
demais confrades e da confreira para as atividades 
administrativas, culturais e festivas. 
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