Ata de reunião da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (AAAFMUSP)
08/08/2011
Aos oito dias do mês de agosto 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. Jurandir Godoy Duarte, Dr. Flavio França Rangel , Dr. João Paulo Rossi, Sra. Mônica
Dias do Valle - secretária e Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto Reis, que redige esta ata.
Constava da pauta da reunião :
•

Leitura e aprovação da Ata do mês de julho/2011

•

Reunião Endowments

•

Encontro de Gerações 2011

•

AC-MED

•

Vidro do Mausoléu

No início da reunião, todos os presentes, após leitura e aprovação, assinaram Ata da Reunião do
mês de julho de 2011,
Dr. Itiro informou que participou de reunião com o Diretor da Faculdade de Medicina da USP, com
o Presidente do CAOC. Na ocasião foi apresentado ao Diretor da Faculdade o projeto da criação
de um fundo de doações reunindo as três entidades com a finalidade de angariar fundos e gerir
tais recursos, nos moldes dos fundos das Universidades dos Estados Unidos da América. Será
marcado um evento, tipo jantar por adesão, para o lançamento do projeto em data e locais a
serem confirmados pela Diretoria da FMUSP, que mostrou interesse no desenvolvimento de tal
projeto. A Faculdade de Medicina ficou de assumir o custo administrativo do projeto mo primeiro
ano de sua implantação. Aguardamos a evolução do projeto.
Com relação ao Encontro de Gerações de 2011, foram avaliados os quatro orçamentos dos
Buffets interessados na prestação de serviços nesse evento. Por unanimidade, optamos pelo
“Churrasquinho do Zé”. Aguardamos patrocínio para definirmos brindes a serem oferecidos aos
participantes de nosso Encontro. O Dr. Nelson Mandim Lagoa se dispôs a organizar um Evento
Musical em nossa Confraternização, com a participação aberta a todos os interessados.
Com relação a AC-MED tivemos uma reunião em 01/08/2011, às 19:00 horas, na A.A.A. Oswaldo
Cruz, com a presença do Presidente da AAAOC, do Dr. Itiro, Dr. Rossi, Dr. Tarcísio e Dr. Mauro
Figueiredo. Foi definida a data – 03 e 04 de dezembro e que vamos buscar em cada modalidade,
dois ou mais ex-alunos agregadores que irão arregimentar o maior número possível de ex-atletas
para participação na AC-MED 2011. Ficamos de tentar algum patrocínio. Ficamos também de
pensar em algum de tipo de homenagem à um ex-aluno por modalidade. No encontro de gerações
em 22 de outubro, em nosso site e através de e-mails, vamos divulgar e convidar o maior número
possível de participantes. Não nos esquecemos também do “corpo a corpo” , “boca a boca”,
onde todo ex-aluno torna-se um divulgador do evento. O Presidente da AAAOC deve apresentar o
programa e horários das competições, que será encerrado com um churrasco de
confraternização na Atlética.

O Dr. Rossi, participou de uma reunião com os ex-presidentes da AAAOC. O Dr. Rossi foi
abordado pelo atual presidente sobre o Livro da Atlética. Dr. Itiro informou que o Museu da
FMUSP irá auxiliar na elaboração de tal Livro. Devemos solicitar aos ex-alunos materiais relativos
à Atlética para poder ser catalogado e utilizado nesse projeto.
Quanto ao vidro do Mausoléu, que quebrou novamente. Dr. Proença entrará em contato com o
filho do Dr. Baccalá, que é engenheiro e está disposto a nos ajudar na solução desse problema.
Aguardamos esse contato. Também podemos entrar em contato com o arquiteto autor do projeto,
para orientação e soluções possíveis.

Fora da pauta, convite para a solenidade no AMA Boracéia Dr. Luis Baccalá, à Rua Ribeiro de
Almeida, 14, na Barra Funda, quando será “entronizada” a foto do Dr. Baccalá que dá nome
àquela unidade da PMSP, no dia 11/08/2011 às 10:30 horas. Convite estendido a todos da Diretoria
e aos amigos do Dr. Baccalá.
Dr. Jurandir tem reunião marcada com o Sr. Ricardo da Eure-K, no dia 15/11 às 11:00 horas em
nossa Associação, para tratar sobre alterações em nossa Home Page e em nosso banco dados.
Também os presentes conversarão sobre a evolução do processo de nossa contribuição
voluntária dos ex-alunos.
Dr. Itiro informou que a Turma de 1961, que completará 50 anos de formados este ano, terá nossa
ajuda para as solenidades do Jubileu de Ouro da Turma que será realizado ou 25 de novembro ou
02 de dezembro, dependendo da disponibilidade da FMUSP.
Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria, lembrando que
a nossa próxima reunião será realizada em 12 de setembro 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, 08 de agosto de 2011.

