
Ata de reunião da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (AAAFMUSP) 

07/11/2011 

Aos sete dias do mês de novembro 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 ,  Dr. Jurandir Godoy Duarte, Dra. Pilar Lecussan Gutierrez, 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 outubro de 2011. 

Constava da pauta da reunião :  

• Encontro de Gerações /  Prestação de Contas 

• Anuidade 

• Projeto Humanístico Musical 

• Terreno Estacionamento 

• Vidro Mausoléu 

• AC-MED ( Diretoria AAAOC 13 hs ) 

 

• Encontro de Gerações : 1066 participantes registrados através de crachás / pulseiras 

Prestação de Contas: ( Relatório em Anexo ) 

Despesas : R$ 61.628,25 

Patrocínios : R$ 27.000,00 

Valor da AAAFMUSP : R$ 34.628,25 

Na opinião dos participantes, o Encontro foi excelente e superou  no Site da . 

 

• Anuidade. 

Pesquisa no dia do Encontro de Gerações, a maioria foi favorável a anuidade voluntária. Melhor 

opção seria o Ex-Aluno imprimir o boleto pela Internet e efetuar o pagamento. Uma das idéias 

seria publicar da AAAFMUSP a lista dos Contribuintes Voluntários. Os que não fizessem a 

contribuição via boleto emitido pela Internet, seriam informados em uma “ segunda chamada “, 

via internet, telefone e correios.  Solicitaremos ao Sr. Ricardo Miron Eure-K que nos apresente um 

cronograma do processo, via e-mail. Contribuição até 31/12/2011 – R$ 120,00. Após 31/12/2011 R$ 

150,00 em pagamento único. Sugerimos que a partir de julho de 2012, cobrança de 

semestralidade de R$ 80,00. 



 

• Projeto Humanístico Musical 

Maestro Roberto Barros junto com Dr. Itiro fez contato com a Fundação Faculdade de Medicina 

que informou não poder patrocinar tais projetos, por força de estatutos. Maestro quer que a 

AAAFMUSP consiga patrocínios. Maestro encaminhou e-mail informando que a continuidade do 

projeto ficará ara 2012. Solicitou também algum contato direto ao Banco HSBC. Ficamos de 

responder que não temos contato direto com o HBSC, e aguardamos novas oportunidades de 

patrocínio em 2012. 

 

• Terreno Estacionamento 

Por sugestão do Dr. Flavio Rangel, deveríamos avaliar como fazer com o patrimônio da 

AAAFMUSP, sob a guarda da Fundação Faculdade de Medicina. Uma das possibilidades é a 

aquisição de um terreno para a construção de uma futura sede da AAAFMUSP. Enquanto 

aguardamos a construção da sede, poderíamos utilizar o terreno como Estacionamento, que nos 

daria uma fonte de renda enquanto  teríamos a valorização do imóvel. Verificar viabilidade. Dr. 

Rangel fica encarregado disso. 

 

• Vidro Mausoléu 

Após avaliação técnica,  proposta de reparos foi sugerida pela Dra Nayara Vieira, que indicou um 

escritório de engenharia. Aguardamos orçamento. 

 

• Prestação de Contas Exercício 

 Convocação de Assembléia Ordinária para 28 de novembro de 2011, para tal formalidade 

 

• Lançamento Comemorações do Centenário da FMUSP 

Evento Solene em 15 de novembro, 20:00 horas, na Sala São Paulo, com a participação da 

Orquestra Sinfônica da USP. Temos cerca de 80 convites para o evento, que serão distribuídos 

aos Ex-Alunos. Dr.Itiro sugeriu convidar ex-dirigentes de nossa Associação. Dra. Janice ficou de 

ajudar no convite dos ex-alunos. 

 

 

 

 

 



• Centenário da FMUSP 

Dr. Itiro informou ainda que a AAAFMUSP ficou encarregada pela comissão organizadora do 

Centenário da FMUSP, a confecção do “Catálogo das 100 Turmas”, com o nome de todos os 

alunos dessas turmas. Ficamos de ir intensamente atrás de patrocínios para conseguirmos o 

melhor “Catálogo de Turmas”. Ficamos também com a incumbência de conseguirmos patrocínio 

para tal projeto. 

 

• AC-MED 

Será em 03 e 04 de dezembro. Nossa Associação ficará encarregada da confecção das placas / 

troféus aos homenageados para cada modalidade. Teremos 21 modalidades. Churrasco da 

ACMED em 03 de dezembro. Churrasco do  Rugby em 04 de dezembro. Aguardamos relação dos 

homenageados para a confecção dos troféus / placas. Cada diretor de modalidade ficará 

encarregado de contatos com os ex-alunos para participação na AC-MED. 

 

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, 07 de novembro de 2011. 


