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JUSTIFICATIVA - PDL 0114/2019 
O presente projeto de decreto legislativo pretende seja outorgada a Salva de Prata a 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

Trata-se de justa homenagem que a Cidade de São Paulo, por seus representantes 
eleitos, deve prestar a FMVZ-USP ao ensejo de seu primeiro centenário de fundação e diante 
da missão que terá neste bicentenário que se inicia. 

Os 100 anos de História (1919-2019) da FMVZ-USP estão registrados em livro 
belíssimo e robusto de informações, documentos, dados históricos e ilustrações, organizado 
pelo Professor Doutor José Antonio Visintin, que foi também Diretor da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia em dois mandatos, sendo o último de set/2015 a set/2019. Atualmente 
a FMVZ - USP é dirigida pelo Professor Doutor José Soares Ferreira Neto 

É na resposta do organizador à pergunta do capítulo 9 - Presente e Futuro da FMVZ-
USP - "Qual será a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 
Paulo no decorrer do século XXI e de seu bicentenário?" - (que segue anexada para que faça 
parte integrante da propositura) que encontramos a síntese da história e tomamos consciência 
da excelência tamanha dos objetivos que nortearam os diagnósticos, os projetos, as 
realizações e os avanços tecnológicos e científicos da Instituição. 

Não por acaso a FMVZ-USP deve iniciar em novembro de 2019 uma de suas 
importantes metas: a Acreditação Internacional do Curso de Medicina Veterinária, pela 
European Association Of Establishiments Of Veteriniary Education (EAEVE), para a qual foi 
composta uma Comissão designada na Portaria FMVZ 5/2019 e presidida pela Profa. Dra. 
Maria Lucia Zaidan Dagli. 

Nas palavras do Prof. Visintin: "A FMVZ, para atingir estes 100 anos de sucesso no 
ensino, pesquisa e extensão, contou com a participação de todos os seus docentes, 
funcionários e alunos, mas foi fundamental a participação de seus dirigentes como os 
catalisadores, tanto para a manutenção do curso, especialmente, na década de 1930, e 
superando dificuldades, como para o contínuo crescimento e modernização da instituição até 
atingir esta data histórica do primeiro centenário (1919-2019) entre as melhores do mundo. A 
faculdade continuará transpondo os pequenos e os grandes obstáculos, pois a FMVZ é 
fundamental para o desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo e do Brasil, assim 
como para a formação de recursos humanos de alto nível.". 

Com estas considerações, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta 
justa homenagem à FMVZ-USP." 
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