ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Aos 1º dia de junho de 2009, reuniu-se a Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (AAAFMUSP),em reunião ordinária, às 11:30 horas, sob a presidência do Dr. Itiro
Suzuki. Presentes, além do presidente, Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Vice-Presidente; Dr. José Francisco
de Faria, 1º Secretário; Dra. Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª Secretaria; Dr. Flávio França Rangel, 1º Tesoureiro; Dr.
Richard Halti Cabral, 2ª Tesoureiro e Monica Dias do Valle, secretária; ausente: Dr. Jurandir Godoy Duarte,
Secretário Geral. Deu-se início a reunião pelo Presidente Dr. Itiro Suzuki, seguindo a Ordem do Dia foram
abordados os seguintes assuntos: -1- Aprovação das atas – Os Diretores presentes assinaram as atas dos
meses de: janeiro, fevereiro, março e abril. -2- Andamento dos projetos das Comissões: Comissão Científica realizada no dia 20/05, o foco do trabalho foi voltado para um programa que lembre o aniversário da
Associação no próximo ano. Pensou-se em homenagear ex-alunos que se destacaram em alguma atividade,
não só na Medicina. A escolha destes nomes poderia ser feita por votação via Internet e a homenagem feita
durante o Encontro de Gerações. Comissão Sócio-Cultural - Dr. Itiro comunica que foi convidado o Dr. Glacus
de Souza Brito para participar da Comissão e que os diretores do Show Medicina serão convidados para
pensar o evento marcado para o dia 11.09 (está reservado o teatro da Faculdade). Este grupo deve iniciar as
reuniões para a organização do encontro. A Comissão pensa que este evento não deve ser especificamente
referente ao Show Medicina devendo ser mais amplo, contemplando participantes de toda a Faculdade. É
uma idéia considerada boa, tentar aproveitar a estrutura técnica do Show Medicina. -3- Homenagem ao Prof.
Renato Locchi: O Dr. Richard conta como foi a homenagem feita ao Prof. Renato Locchi. Refere que foi uma
cerimônia bonita e acompanhada por professores de Anatomia da faculdade. -4- Homenagem Dr. Arnaldo: O
Dr. Itiro informa que a homenagem ao Dr. Arnaldo está acertada. O discurso será feito pelo Prof. Vicente
Odone. -5- Inauguração da reforma da quadra da Associação Atlética (AAAOC): A inauguração da quadra será
às 10:00 do dia06/06, e receberá o nome de Dr. Flávio Sylvio Rivetti. A esposa, o filho e alguns primos estarão
presentes, assim como, colegas de turma e ex-presidentes da Atlética. Discursará o Dr. Amato e será servido
um coquetel. -6- Contrato Web Burgo: O Dr. Itiro informa que o contrato WebBurgo foi encaminhado à
Fundação faculdade de Medicina, que o devolveu para nosso departamento Jurídico, e após análise pelo
mesmo será marcada uma reunião para discussão dos detalhes deste contrato com o Sr. Márcio Maita
responsável pela WebBurgo.

