Ata de reunião da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (AAAFMUSP)
09/06/2011
Aos treze dias do mês de junho 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,
Dra. Pilar Lecussán Gutierrez, 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 maio/2011

•

Semestralidade / Anuidade

•

Relato encontro antigos alunos da USP

•

Proposta fundo de investimento

•

Projeto Musical

•

Parceria Runner

•

Comissão do Centenário da FMUSP

No início da reunião, todos os presentes, após leitura e aprovação, assinaram Ata da Reunião do mês de maio
de 2011.
Dr. Itiro iniciou reunião, discutindo entre os presentes, sobre a cobrança de contribuição espontânea dos
antigos alunos à nossa Associação. Foi colocado pelos presentes que a Associação de ex-alunos da
Escola Politécnica da USP cobra uma contribuição de R$ 300,00 (trezentos reais) anualmente e que a
Associação de ex-alunos da Faculdade de Direito da USP cobra uma contribuição de R$ 110,00 (cento e
dez reais) semestralmente. Ponderou-se também da necessidade de conseguirmos mais benefícios para
iniciarmos a cobrança da contribuição. Após várias ponderações dos presentes, ficou decidido por maioria
que devemos iniciar cobrança de tal contribuição, a partir de agosto/setembro, no valor de duas parcelas de
R$ 70,00 (setenta reais) semestralmente ou uma parcela de R$ 120,00 (cento e vinte reais) anualmente.
Ficamos de marcar reunião com Sr. Ricardo da empresa Eure-K para implementarmos a estratégia para tal
procedimento.
Em seguida Dr. Itiro falou sobre a reunião na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, onde se debateu
sobre a criação de novas associações de antigos alunos de outras unidades da USP, após apresentação
das visões e experiências das Associações de Antigos Alunos de nossa Faculdade de Medicina, da
Faculdade de Direito da USP e da Escola Politécnica da USP. A Faculdade de Odontologia da USP já
conta com sua associação. As Faculdades de Geologia e Farmácia estão com firme propósito de criar sua
Associação. Comentou-se também na ocasião a criação da Associação de Antigos Alunos da USP. Dr. Itiro
e Dr. Proença informaram que entre 1986 e 1987, quando presidente de nossa AAAFMUSP o Dr. Proença,
foi criada tal associação. Que após cerca de três reuniões acabou não se viabilizando. A Idéia é retomar a
Associação de Antigos Alunos da USP, sendo que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo ficou de tentar
resgatar a história da associação criada entre 1986/1987. Ficamos de colaborar com tais projetos.

Comentou-se também sobre proposta de ex-aluna da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, Sra.
Marina Berrettini Paes de Barros, que tem uma empresa que trabalha com investimentos, sobre a
possibilidade da criação por parte de Associações de Antigos Alunos de um “Fundo de Doações”, nos

moldes da Harvard University. Tal fundo formaria um patrimônio através de variados tipos de doações.
Esse patrimônio não é mobilizado, e os rendimentos de tal fundo é que financiam os projetos das
Associações. A Escola Politécnica através de sua Associação está tentando ser pioneira na criação de um
fundo nesses moldes. Foi agendada para a próxima reunião da Diretoria uma apresentação desse fundo.
Com relação ao Projeto Musical, ficou acertado entre os membros da diretoria, que sem patrocínio
específico, tal projeto fica inviabilizado. O Dr. José Thales de Castro Lima fez um aperfeiçoamento do
projeto e ficou de buscar tal patrocínio junto com o maestro responsável pelo mesmo. Dr. Itiro ficou de
apresentar em data oportuna tal projeto aperfeiçoado pelo Dr. Thales.
Quanto ao convênio com a Academia Runner, ficamos de agendar reunião com o Sr. Ricardo da Eure-K
para falarmos sobre possibilidade de maior desconto
possível, sobre exclusividade, e outros
esclarecimentos, para implementarmos o mais rápido possível tal benefício aos antigos alunos. Dr. Rangel,
Dr. Rossi e Dr. Jurandir ficaram de marcar tal reunião para o dia 20/06/2011.
Dr. Itiro comentou que nossa AAAFMUSP foi convidada pela Diretoria da Faculdade de Medicina para fazer
parte da “Comissão do Centenário”. Uma das metas de nossa Associação para a comemoração do
centenário da FMUSP é atualizarmos nosso Catálogo de Ex-Alunos, com 100% de todas as turmas
incluídas no mesmo. Para tanto, devemos agitar nossa busca de patrocínios. Alguns contatos com Johnson
& Johnson, Banco Santander, Germed e Laboratórios Cristália estão dispostos a colaborar com nosso
Catálogo e outros eventos e projetos relacionados ao Centenário da FMUSP.
Fora da pauta Dr. Itiro , Dr. Jurandir e Dr. Tarcísio comentaram sobre a homenagem ao Dr. Arnaldo Vieira
de Carvalho ocorrido em 08 de junho, quando tivemos uma brilhante apresentação do Prof. Dr. Nelson de
Luccia no Museu da Faculdade de Medicina, e dos discursos proferidos pelo Dr. José Tarcísio Reis e pelo
acadêmico Lucas Hortêncio, presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, junto ao busto do Dr. Arnaldo,
em frente ao prédio de nossa Faculdade. Tal solenidade foi prestigiada por Professores Eméritos,
Professores Titulares, ex-alunos e alunos da FMUSP, sendo que esta homenagem deu a todos os
presentes uma nova visão sobre a vida e obra do Patrono de nossa “Escola” querida, com muito brilho e
emotividade. Dr. Jurandir solicitou ao Dr. Tarcísio o seu discurso de homenagem ao Dr. Arnaldo para ser
colocado em nossa HomePage.
Comentou-se também sobre o Encontro de Gerações de 2011. Sobre a necessidade em manter o espírito
de confraternização e amizade do evento. Que devemos utilizar a empresa Eure-K para profissionalizar a
divulgação e a oportunidade de expositores participarem mais diretamente de nosso evento, aproveitando a
presença de nossos ex-alunos ali reunidos.
Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria, lembrando que a nossa próxima
reunião será realizada em 04 de julho 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, 13 de junho de 2011.

