ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Aos onze dias do mês de abril de 2011, na sede da AAAFMUSP, às 12:00 horas, foi
realizada reunião da Diretoria da AAAFMUP, sob a Presidência Dr. Itiro Suzuki.
Presentes, além do Presidente, Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Vice-Presidente; Dr.
Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral; Dr. Flavio França Rangel, 1º Tesoureiro e
Sra. Mônica Dias do Valle, Secretária. Ausentes: Dra. Pilar Lecussán Gutierrez, 1ª
Secretária; Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto Reis, 2º Secretário e Dr. João Paulo
Rossi, 2º Tesoureiro.
O Dr. Itiro Suzuki inicia a reunião com os seguintes assuntos:
1-Leitura e aprovação da Ata Anterior.
2-Contrato Eure-K – A proposta foi examinada pelo Dr. Rangel que resumiu as
características do contrato aos demais membros. A empresa deverá ser orientada a
buscar profissionais e empresas que façam descontos aos sócios contribuintes da
AAAFMUSP.
3-Reunião de Comissões – A Comissão Científica está encaminhando o projeto de
Memorial dos Professores Eméritos. Ao mesmo tempo está planejando o lançamento
de livros de depoimentos de antigos alunos e o catálogo com os nomes dos médicos.
Como algumas atividades se aproximam dos objetivos da Comissão Sócio Cultural, foi
marcada uma reunião conjunta das duas comissões para o próximo dia 18/04/2011
para divisão de tarefas.
4-Atualização do cadastro CRM – Faremos nova solicitação ao Dr. Luiz Alberto
Bacheschi, Presidente do CRM e Antigo Aluno da FMUSP para o fornecimento da
atualização dos dados para nosso cadastro. Ao mesmo tempo nossa Secretária, Sra.
Monica, fará o cadastramento da última turma de médicos formados em 2010, com
dados fornecidos pela Secretaria de Graduação da FMUSP. Muitos médicos já
atualizaram o cadastro pelo site da Associação e esses dados serão transferidos para
o banco de dados em Access da Secretaria.
5-E-mail reclamação festas AAAOC – O Dr.Jurandir informou que um morador das
vizinhanças da Atlética enviou um email para nossa Associação reclamando do
barulho, nos dias em que são feitas festas na AAAOC. Como esse assunto foge de
nossa alçada, não há como tentar resolver a questão, pois até a Diretoria da Faculdade
e a Superintendência do HC já estão cientes do problema e já tiveram reunião com os
representantes das entidades Acadêmicas, AAAOC e CAOC. Dessa forma, decidimos
enviar o email para o Presidente da Atlética e responder ao reclamante que a
mensagem havia sido encaminhada.
6-Mudança de contrato de manutenção do mausoléu – Refeito o contrato com a
mesma empresa prestadora de serviços. Na troca de vidro quebrado do mausoléu
houve a quebra de outro. Feito contato com o Eng. Luiz Antonio Baccalá, filho do Dr.
Luiz Baccalá, para tentar fazer uma avaliação dos vidros já colocados, pois os mesmos
tem que ter um espaço para dilatação com o calor. Como esse espaço não foi previsto
inicialmente, ocorreram os rompimentos.
7-Homenagem ao Dr. Luiz Baccalá – O Vereador Toninho Paiva propôs e foi aprovado
o Decreto dando o nome de Dr. Luiz Baccalá à AMA Boracéa, localizada na Rua Dr.
Ribeiro de Almeida nº 14 – Barra Funda. O Homenageado foi Presidente da AAAOC,
do CAOC e da AAAFMUSP, que presidiu por vários anos.

8-Recepção dos novos médicos da FMUSP – Será enviado texto elaborado pelo Dr.
Proença convidando os novos colegas a participar de nossas atividades.
9-Impressora Laser – deverá ser feita uma cotação de preços para aquisição de uma
impressora laser, de forma a diminuir os custos de impressão com a gráfica.
Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria,
lembrando que a nossa próxima reunião será realizada em 9 de maio e incumbiu a
mim, Dr. Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral, de lavrar a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.
São Paulo, 11 de abril de 2011.

Dr. Itiro Suzuki – Presidente

Dr. Fernando Proença de Gouvêa - Vice-Presidente

Dr. Jurandir Godoy Duarte - Secretário Geral

Dr. Flavio França Rangel - 1º Tesoureiro

