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ESTADO DA PARAÍBA 

Câmara Municipal de Serra Branca 
CASA LEIDSON DA SILVA 

REQUERIMENTO Nº 008/2021. 

 

EMENTA: Requer a concessão de VOTO DE LOUVOR ao Dr. 

LUCAS RANNIER ANTONINO CARVALHO, pela brilhante 

conclusão de sua graduação, mestrado e doutorado em 

Medicina Veterinária com apenas 24 anos de idade. 

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

 

 

Os Vereadores que a este subscrevem, com base legal no inciso VII, do art. 126, do 

Regimento Interno deste Parlamento, vem à ilustre presença de Vossa Excelência para requerer, que 

após deliberação plenária, seja concedido VOTO DE LOUVOR ao Dr. LUCAS ANTONINO 

CARVALHO, pela brilhante conclusão de sua graduação, mestrado e doutorado em Medicina 

Veterinária com apenas 24 anos de idade. 

 

A decisão de propor um Voto de Louvor ao Dr. Lucas Antonino Carvalho é o 

reconhecimento pelo esforço nos seus estudos que desde cedo teve muita dedicação, vindo a 

concluir em 04 (quatro) anos e meio a graduação em medicina veterinária, em 12 (doze) meses o 

mestrado e em 25 (vinte e cinco) meses o doutorado, isto apenas com 24 (vinte e quatro) anos de 

idade, o que lhe concede ser o estudante mais novo a se tornar doutor na Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB, leve-se ainda em consideração, que toda a sua vida de estudante foi em escola 

pública, tendo concluído o ensino médio na Escola Estadual Senador José Gaudêncio, e 

posteriormente realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vindo a ser o 1º (primeiro) 

colocado em medicina veterinária para o Campus de Patos  e em 3º (terceiro) lugar para o Campus 

de Areia, pela Universidade Federal da Paraíba. 

Este jovem Doutor não para por ai, pois está decidido e de viagem agendada para 

Estocolmo na Suécia onde vai prestar pós-doutorado o que certamente ainda renderá muitos frutos 

do seu conhecimento para as pesquisas científicas em nosso estado e país. 
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Com este Voto de Aplausos, nós, conterrâneos de Lucas Antonino Carvalho, estamos 

fazendo não mais que nossa parte em reconhecer o seu potencial, ou seja, estamos aqui para 

aplaudir e enaltecer o esforço de um jovem doutor, que desde muito cedo já demonstra muita 

responsabilidade e dedicação pelo o que faz, enaltecendo o nome de Serra Branca, inclusive sendo 

manchete em vários portais de notícias do estado. 

O exemplo de Lucas Antonino Carvalho serve de espelho para tatos outros jovens 

serrabranquenses, que são totalmente capazes de seguirem carreiras brilhantes em seus estudos, 

pois não é de hoje que Serra Branca é um dos municípios que mais coloca estudantes em 

universidades. 

Pela capacidade deste ilustre jovem, este justo e necessário pleito deve ser acolhido 

pelos parlamentares que fazem este Poder Legislativo Municipal e consequentemente transmitido ao 

agraciado e a sua família.          
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CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS – Vereador Autor 
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