Ata de reunião da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (AAAFMUSP)
12/09/2011
Aos doze dias do mês de setembro 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.
Constava da pauta da reunião :
•

Encontro de Gerações 2011

•

Orçamentos

•

Patrocínios

•

Brindes

•

Vidro do Mausoléu

•

AC-MED

•

Outros Assuntos

No início da reunião, todos os presentes, após leitura e aprovação, assinaram Ata da Reunião do
mês de agosto de 2011,
Dr. Itiro optou inicialmente por falarmos dos patrocínios do Encontro de Geraqções 2011, a saber,
Fundação Faculdade de Medicina = R$ 10.000,00 e Banco Santander Brasil =R$ 12.000,00. O
restante do custo será bancado pela nossa Associação.
Com relação a outros patrocínios, focar inicialmente na AC-MED 2011, e principalmente nos anos
de 2012 e 2013, tendo em vista às comemorações dos 100 anos da Faculdade de Medicina da
USP.
Com relação ao Encontro de Gerações de 2011, foram avaliados os quatro orçamentos dos
Buffets interessados na prestação de serviços nesse evento. A Fundação Faculdade de Medicina
optou pelo orçamento mais barato. Em nossa reunião de agosto tínhamos optado pelo orçamento
do “Buffet Platina”. Entraremos em contato com a FFM justificando nossa escolha, pela
experiência anterior e pela renegociação do preço final do serviço.
Analisou-se também orçamento dos crachás, dos convites e de mensagem aos ex-alunos do
Encontro de Gerações 2011. Optou-se pelo orçamento mais barato, da empresa Ale Comunicação
Visual. Aprovou-se também orçamento do registro fotográfico do evento, a ser realizado pela Sra.
Margarida Nogueira.

Com relação aos brindes que serão oferecidos no Encontro de Gerações, co-patrocinados pelo
Banco Santander Brasil, foram analisados algumas das opções apresentadas por gráfica
contatada pela Sra. Mônica. Optou-se por buscarmos novos brindes, a serem apresentados na
próxima reunião, tais como : pendrive, caneta, carteira, chaveiro, mousepad, etc... Estes brindes
levarão logo do Banco Santander Brasil e da Associação dos Antigos Alunos da FMUSP
(AAAFMUSP). Na próxima reunião finalizaremos preparativos e logística do Encontro de Gerações
2011.
Com relação a AC-MED , estamos agendando uma reunião com a Associação Atlética Acadêmica
Oswaldo Cruz (AAAOC), a Associação dos Antigos Alunos da FMUSP e colaboradores, para
definirmos tabela de jogos, patrocínio e contato com alunos e ex-alunos. Dr. Itiro ficou de marcar
data com o acadêmico Diego, presidente da AAAOC.
Quanto ao vidro do Mausoléu, que quebrou novamente., Dr. Proença informou que esteve no local
junto com o Dr. Jurandir e a engenheira Sra. Nayara da Escola Politécnica da USP, que numa
análise preliminar apontou um envergamento da laje de cobertura que pode estar causando o
problema. Aguardamos um relatório técnico e orçamento para solução do problema.
Dr. Proença comunica que participou de uma gravação comemorativa da FFM, prestando
depoimento focado na participação da AAAFM na criação da Fundação Faculdade de Medicina.
Dr. Proença e Dr. Jurandir participaram da solenidade no AMA Dr. Luis Baccalá, quando da
entronização da foto do Dr. Baccalá naquela unidade da PMSP, no dia 11/08/2011 às 10:30 horas.
Recebemos a visita da Acadêmica Myris Satiko Shinzato, presidente do Departamento Científico
da FMUSP e do XXX Congresso Médico Universitário da FMUSP ( XXX COMU ), quando entregou
convite aos membros da diretoria da AAAFMUSP para abertura do evento em 17 de outubro de
2011, às 18:30horas, no Centro de Convenções Rebouças.
A Sra. Monica entregou aos membros da diretoria convites para “Comemoração do 98o.
Aniversário do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz”, em 14 de setembro de 2011, às 12 horas, no
CAOC , e da “Comemoração dos 25 Anos da Fundacao Faculdadde de Medicina”, em 19 de
setembro de 2011, às 18 horas, no Teatro da FMUSP. Dr. Itiro, Dr. Flavio Rangel e Dr. José
Tarcísio confirmaram presença de ambos eventos.
Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria, lembrando que
a nossa próxima reunião será realizada em 03 de outubro 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, 12 de setembro de 2011.

