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Universidade de São Paulo (AAAFMUSP) 

05/12/2011 

Aos cinco dias do mês de dezembro de 2011, na sede da AAAFMUSP, às 11:30 horas, foi realizada 

reunião da Diretoria da AAAFMUP, com a presença do Dr. Itiro Suzuki, Dr. Fernando Proença de 

Gouvêa, Dr. Flavio França Rangel ,  Sra. Mônica Dias do Valle - secretária e Dr. José Tarcísio 

Ascêncio Barreto Reis, que redige esta ata. 

No início da reunião, todos os presentes, após leitura e aprovação,  assinaram Ata  da Reunião do 

mês de novembro de 2011. 

Constava da pauta da reunião :  

• Projeto APE 

• Calendário Reuniões 2010 

• Férias ( Monica Dias – Dr. Rangel ) 

• AC-MED 

• Jubileu de Ouro da 44ª. Turma  

• Mausoléu 

Projeto APE 

Proposta pessoal do Dr. Marcel Machado, para modificação da forma de realização do concurso 

para titulares da FMUSP. A APE está solicitando apoio da AAAFMUSP. ( Proposta em Anexo ). Em 

reunião foi decidido que não é nossa finalidade principal tal ação. Concordamos que a proposta 

deva ser analisada pelos membros da Diretoria para um possível posicionamento. 

Calendário 2012 

Reuniões :          

16 jan / 13 fev / 05 mar / 09 abr / 07 mai / 04 jun / 02 jul / 06 ago / 03 set / 01 out / 05 nov e 03 dez.  

Assembléia Ordinária em 26/11/2011 

Encontro de Gerações / Eleições em 20 / 10 / 2011 

Férias 

Sra. Monica – aprovada na data solicitada, conforme explanação do Dr. Rangel. 

 

 

 



Jubileu de Ouro 44ª. Turma 

Celebrada em 02;/12/2011 na Congregação da FMUSP, ocorreu com sucesso pleno. 

AC-MED 

Realizada em 03 e 04 de dezembro, com grande participação de alunos e antigos alunos, em 

várias modalidades, com  homenagens a antigos alunos, com entrega de troféus oferecidos pela 

AAAFMUSP e pela AAAOC, sendo os homenageados escolhidos pelos participantes de cada 

modalidade. 

Mausoléu 

Aguardamos definição de empresa de engenharia para execução da obra de restauro do 

Mausoléu. 

 

Fora da pauta, abordamos a Contribuição Anual para AAAFMUSP, ficando acertado seguirmos o 

planejamento proposto pela Eure-K. Na primeira reunião de janeiro de 2012, pediremos ao Sr. 

Ricardo Miron da Eure-K para participar da mesma para nos posicionar sobre o andamento da 

referida Contribuição Anual. 

 

 

Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria, lembrando que 

a nossa próxima reunião será realizada em 05 de dezembro e incumbiu a mim, Dr. José Tarcísio 

Ascêncio Barreto Reis – Segundo Secretário, de lavrar a presente ata, que após lida e aprovada 

será assinada por mim e por quem de direito. 

 

São Paulo, 05 de dezembro de 2011. 


