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Circular nº01/2011 – apamvet

Academia Paulista de medicina veteriná ria 
São Paulo, 29 de março de 2011 

Prezados Confrades, 

Ao término de um ano profícuo de atividades e realizações de sucesso, a 

AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT   –––   Academia Paulista de 

Medicina Veterinária tem imensa 
satisfação de apresentar aos ilustres 
Acadêmicos um sucinto relatório de 
nossas atividades e de destacar as 
necessidades da Academia para 
continuar sua jornada com êxito, 
programando com a participação dos 
Acadêmicos as futuras realizações de 
nossa Entidade. 

A AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT é uma jovem associação representativa da Classe Veterinária, 

apesar de terem sido utilizados muitos anos, em movimentos comunitários de 
preparação da oportunidade certa para a criação de nossa Academia. 

O resultado de tão emocionante motivação, que ansiava promover o 
nascimento da Academia Paulista de Medicina Veterinária, concretizou-se, em 
9 de setembro de 2004. Quando durante a realização do 6° Congresso 
Paulista de Medicina Veterinário, 59ª Conferência Anual da Sociedade Paulista 
de Medicina Veterinária e 6° Encontro de Entidades de Classe de Profissionais 

da Medicina Veterinária, tradicionais eventos promovidos pela  e pelo 

 foi instituída a Academia Paulista de Medicina Veterinária, 

considerando a data de 9 de setembro de 2004, como o dia da fundação da 

  

A Reunião Plenária de Implantação da AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT   –––    Academia 

Paulista de Medicina Veterinária, realizada em 17 de novembro de 2005, 
inicialmente, empossou a Comissão Especial de Gestão, instituída como 
determinava a Resolução n° 1.186 do CRMV-SP e Artigo 5° do Estatuto da 

AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT, que assumiu a incumbência de em etapas seqüenciais designar, 

democraticamente, os primeiros 30 (trinta) Patronos e seus respectivos 
Acadêmicos. Os atos oficiais de Implantação da Academia e de posse da 
mencionada comissão foram conduzidos pelos representantes da 

- Academia Brasileira de Medicina Veterinária - a Professora 

Doutora Clotilde de Lourdes Branco Germiniani (CRMV-PR n° 00110) e o 
Doutor Sérgio Coube Bogado (CRMV-RJ n° 2.715) e, como sempre junto aos 
Veterinários, contamos com a Assessoria Jurídica do eminente e douto 
Advogado Pyrro Massella. 

A posse dos Acadêmicos da Academia Paulista de Medicina Veterinária 
ocorreu às 18h00min horas do dia nove de setembro de 2007, no Auditório do 
Mendes Convention Center, em Santos-SP durante a realização do 34º 
CONBRAVET, reunindo os Médicos Veterinários de todo o Brasil. Além do 
mais, frente a uma seleta platéia, também houve oportunidade para 
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homenagear os Patronos da AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT, representados por queridos membros 

de suas famílias. A Mesa Diretora da Sessão Solene de Posse foi formada 
pelas lideranças vivas da Medicina Veterinária Brasileira, sendo Presidida pelo 

Acadêmico Prof. Dr. Jadyr Vogel – digníssimo Presidente da  

Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Além do mais, foi composta pelo 
Acadêmico Prof. Dr. Eduardo Harry Birgel – Presidente “pro tempore” da 

AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT, pelo MV Francisco Cavalcanti de Almeida – ilustre Presidente do 

CRMV-SP, MV Josélio Andrade Moura, Médico Veterinário – Presidente da 
SBMV, Prof. Zohair Saliem Sayeg – Presidente da SPMV e Presidente do 34º 
CONBRAVET. O Cerimonial foi comandado com brilhantismo impar pelo Prof. 
Dr. Pedro Primo Bombonato. 

Preclaros Acadêmicos da AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT... Desta forma, pode-se dizer que 

nossa Arcádia é uma jovem Entidade representativa da Classe Veterinária, 
com um pouco mais de três anos de funcionamento. Após um longo período de 
atividades administrativas para preencher todas as formalidades burocráticas, a 
Presidência organizou uma pagina eletrônica www.apamvet.com.br , 
apresentando os currículos com informações sobre a vida de alguns patronos e 
acadêmicos. Mas continua aguardando que os demais confrades mandem o 
registro de suas atividades profissionais para completar a Galeria dos 
Acadêmicos da AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT. Como também apresentem dados biográficos de 

seus Patronos. A pagina eletrônica da Academia faz divulgação de eventos e 
acontecimentos de nossa Veterinária, sendo porta-voz, da história da 

Veterinária Paulista e Brasileira, de se destacar que 
esta pagina já recebeu cerca de 7.000 visitas. 

Dentro do espírito de associação e 
colaboração com Entidades representativas da 
Classe Veterinária, a AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT participou de 

inúmeros eventos promovidos em no Estado de São 
Paulo. Para representar essa participação em 
inúmeras reuniões congregando os colegas 
Paulistas foi selecionado 
um momento significativo 
da nossa Medicina 
Veterinária. A festa de 
Plantação de Ipês, 
realizada em 4 de abril de 

2010, nos jardins da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
Essa festividade foi promovida pela Diretoria da 
Faculdade, com a efetiva colaboração da Associação 
dos Ex-alunos da FMVZ da USP. No evento, 
representando a AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT   pelos Acadêmicos 

Eduardo Harry Birgel e Hélio Emerson Belluomini (foto 
junto à escultura símbolo da FMVZ/USP). A Acadêmica 
Hannelore Fuchs, também, participou do evento, 
figurando na foto da plantação do Ipê, que 
homenageará eternamente os Médicos Veterinários 
formados na 18ª Turma da FMV/USP, em 1955. Na 
representativa foto a Acadêmica Hannelore Fuchs aparece ao lado direito do 

http://www.apamvet.com.br/
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ilustre Diretor da Faculdade de medicina Veterinária – Professor Doutor José 
Antonio Vizintin. 

A Academia Paulista, como estabelecido em seu Estatuto (aprovado em 
Assembléia Geral e registrado em Cartório) desenvolve produtivas parcerias 
com outras entidades de Classe, como são a SPMV e o CRMV-SP: na 
Sociedade recebemos abrigo e amizade, pois lá fica, também, a nossa Sede 
Social e, com o Conselho realizamos um forte e prolífico trabalho de 
colaboração e por conta desta estimulante parceria, conseguimos, no ano 
passado (2010), editar e distribuir – de forma isolada, o primeiro número do 

 

Neste ano de 2011, colaboramos de forma eficiente na editoração da primeira 

publicação da reformulada 

Ressalte-se que o 

2º número do . , impresso sob os auspícios do 

CRMV-SP foi distribuído aos Veterinários de São Paulo, como encarte da 

 - Revista que está chegando as casa dos Veterinários pelo Correio. 

Vários Acadêmicos, nossos estimados confrades, são Membros Constituintes 
da Comissão Editorial da Revista do Conselho e do BOLETIM. No momento 

estamos preparando o 2º número da Revista (  e o 3º fascículo do 

A AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT tem consciência das 

dificuldades, mas alberga a esperança 

que nossas atividades cresçam e se 

desenvolvam com pujança e floresçam 

como se fossem os Ipês plantados na 

Faculdade de Veterinária e Zootecnia 

da USP, na ensolarada manhã de 

abril de 2010. 

1) A Diretoria da  deu ao 

Primeiro Secretário da AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT 

incumbência de no mês de maio de 2011 
programarmos uma Reunião Geral da Academia, visando à indicação de 
novos Acadêmicos, para assumirem as vagas ocorridas por falecimento 
ou desistência. A seleção obedecerá às normas estabelecidas no 
Estatuto da Arcádia. 

2) Por oportuno, comunicamos que por decisão da Diretoria da 

resolveu realizar um censo, no qual se levantará a 

opinião da comunidade de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo 
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sobre as personalidades de nossa profissão, relacionando tanto os 
Veterinários em atividade ou aposentados, como também aqueles já 
falecidos ou em longo período de inatividade profissional. 

3) O mencionado levantamento de opinião será realizado por 
formulário/questionário adrede preparado que será enviado juntamente 

com o próximo  (o 3º Boletim, que será 

enviado encartado no 2º número da   

4) No formulário do censo para seleção dos expoentes da Medicina 
Veterinária Paulista, além da identificação profissional e informações 
sobre endereço, o colega será instado a selecionar cinco Veterinários, 
em atividade ou aposentado, mas profissionalmente ativo, que considera 
como notável pelas atividades profissionais, senso associativo, 
coleguismo e caráter. Pede-se também que apresente as qualidades 
que condicionaram a seleção do ilustre colega. 

5) Da mesma forma, foi solicitada a indicação de cinco personalidade de 
nossa profissão inativos ou falecidos. Será uma homenagem àquele que 
deixaram a nossa profissão, para entrar para a História da Veterinária 
Paulista! 
 

Ao final do ano passado a Tesouraria apresentou o balancete do movimento 
financeiro da Academia, que foi aprovado pelo Conselho Fiscal. A 
apresentação do Balancete do ano 2010 está incluída nesta circular como um 
documento anexo. 

No correr das atividades do ano passado as despesas foram atendidas e 
cobertas pela contribuição dos confrades feitas nos meses de setembro e 
outubro 2009. Como já destacamos, anteriormente, as contas da AAAPPPAAAMMMVVVEEETTT   

foram aprovadas pelo Conselho Fiscal. Mas, no inicio deste ano houve uma 
despesa inesperada, referente à diagramação do 2º Boletim da APAMVET e 
que por problema de comunicação a despesa teve que ser assumida pela 
Academia. Conseqüentemente, nossa reserva financeira praticamente zerou! 
Assim sendo, novamente solicitou-se auxílio monetário aos ilustres 
Acadêmicos.  

Agradecemos, em particular, colaboração e participação dos ilustres 
Acadêmicos, a prestigiosa colaboração da Sociedade Paulista de Medicina 
Veterinária e do Conselho Regional de Medicina Veterinária - em São Paulo. 
Certos da profícua atividade da Academia Paulista de Medicina Veterinária no 
engrandecimento da nossa Profissão estamos, atenciosamente à disposição da 
Sociedade Paulista a sua ansiosos em receber sugestões de possíveis ações, 
para maior participação da Arcádia e Aperfeiçoamento de suas atividades.  

Com a cordiais saudações da 

DDDiiirrreeetttooorrriiiaaa   dddaaa      

AAAcccaaadddeeemmmiiiaaa   pppaaauuullliiissstttaaa   dddeee   mmmeeedddiiiccciiinnnaaa   VVVeeettteeerrriiinnnááárrriiiaaa   
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