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

 
 

          Aos dias 03 de Agosto de 2009, às 11 horas, reuniu-se a Diretoria da AAAFMUSP, em sessão ordinária 

em sua sede no 2º andar do prédio da Faculdade de Medicina da USP, sob a presidência do Dr. Itiro Suzuki. 

Presentes, além do presidente, o Dr. Jurandir Godói Duarte, secretário geral, Dr. Flávio França Rangel, 

tesoureiro e Dr. José Francisco de Faria, 1º secretário. Ausentes o Dr. Fernando Proença de Gouveia, vice 

presidente, Dra. Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª secretária e o Dr, Richard Halti Cabral, 2º tesoureiro. 

Informalmente os diretores comentaram o sucesso do evento do dia 08/07 de 2009, na sala da 

Congregação, em homenagem aos médicos e acadêmicos desta casa que participaram da revolução de 1932 

e da 2ª Guerra Mundial. Brilhantes exposições de dois antigos alunos desta Escola, os professores Arnaldo 

Amado Ferreira Filho e Henrique Valter Pinotti. Ambos relataram fatos importantes ocorridos com membros 

desta Escola, que ativamente participaram dos dois acontecimentos históricos. Após a cerimônia na 

Congregação, houve a colocação de uma coroa de flores no Monumento ao Revolucionário Acadêmico de 

1932, nos jardins da Faculdade; a seguir, um bem servido coquetel no porão da Faculdade, onde antes 

funcionava o restaurante do CAOC. A seguir o presidente deu início aos trabalhos, de acordo com a Ordem 

do Dia. -1- Aprovação da ata – os diretores aprovaram assinaram a ata da reunião de 06/07/2009. -2- Livros 

do centenário da Imigração Japonesa – restam ainda cerca de 300 livros sobre o Centenário da Imigração 

Japonesa cujo destino ainda está para ser decidido – doações para Bibliotecas, presentes aos antigos alunos 

descendentes de japoneses e outras instituições. Foi feita a proposta de digitalização do livro. Para tal foi 

contatado o Sr. Flávio Peralta que pediu a importância de R$380,00 para o trabalho. A proposta foi 

aprovada. -3- Encontro de Gerações de 2009 – Como já foi divulgado, este encontro será em 17/10/2009. Já 

aprovado pela diretoria da FMUSP, o uso do pátio interno do prédio da Faculdade para a realização da festa. 

A diretoria porém proibiu o consumo de bebidas alcoólicas, em virtude de problemas ocorridos em festas 

realizadas pelos alunos da Escola. Dr. Itiro, presidente sugere o fornecimento de chopp, apenas, sem 

bebidas destiladas. Está sendo feita pela secretária D. Mônica, pesquisa de preços em outras firmas 

promotoras de eventos. Brindes – restam ainda 1000 carteiras daquelas fornecidas aos participantes da 

festa do ano passado. Neste ano serão de novo fornecidas esta carteiras e mais um calendário de bolso e 

um a adesivo para carro. Haverá um esquema de recepção igual ao que houve no último Encontro. -4- 

Encontro Musical e Artístico – Será realizado no teatro da Faculdade um evento musical artístico no sábado 

dia 19 de setembro, nos moldes do Show Medicina com a colaboração dos alunos da Faculdade que se 

encarregarão da parte técnica: som e luz. Será feita a homenagem ao compositor  e cientista Dr. Paulo 

Vanzolini, antigo aluno da FMUSP. -5- Eventos de 2010: 26/03 e 10/04. Dr. Itiro falou sobre a solenidade do 

dia 26/03 no teatro da Faculdade para comemorar os 80 anos da nossa Associação. No dia 10/04 haverá , no 

Grande Auditório do Centro de Convenções Rebouças um macro evento artístico, com a participação de ex 

alunos que se dedicam à música e ao canto.. Como cortesia da direção deste Centro de Convenções será 

cobrado apenas um preço simbólico pelo uso de espaço. Não será cobrado o respectivo aluguel, mas apenas  

os custos do evento . -6- Livro das Turmas – O Dr. Luiz Baccala, antigo presidente da AAAFMUSP e o Dr. Raul 

Cutait tiveram há anos, a idéia de elaborar um livro onde cada turma da Faculdade teria um representante 

para narrar fatos pitorescos ocorridos nos tempos escolares. Com a morte do Dr. Baccala o projeto foi 

suspenso. Dr. Itiro, atual presidente, resolveu levar adiante a idéia. O propósito é estar o livro completo e 

ser distribuído na solenidade dos 80 anos da AAAFMUSP. -7- Homenagem ao Dr. Dirceu – o Dr. José Dirceu 

Godoy de Araújo é antigo aluno formado na turma de 1933 e completou 100 anos em janeiro de 2009. 

Colaborou, como quintoanista da Faculdade na Revolução de 1932, no Corpo Médico. Ele deveria ter sido 

homenageado na solenidade do dia 08/07, mas nessa data encontrava-se adoentado. A homenagem foi 

transferida para 15/09. -8- Manutenção do Mausoléu do Médico – Essa manutenção tem sido motivo de 

preocupação por parte da diretoria da AAAFMUSP. A secretária D. Mônica em pesquisa na Internet, 

encontrou a firma Veritas – terceirização de serviços de Portaria, Limpeza e  Jardinagem, à qual, contatada 

se propõe a manter e cuidar do Mausoléu do Médico mediante a importância mensal de R$195,00. Dr. 



Rangel, tesoureiro e também advogado se encarregará da parte formal para um contrato de parceria entre a 

Veritas e a AAAFMUSP. -9- Assembléia Geral – Dr. Rangel explica a necessidade da convocação de uma 

Assembléia Geral da AAAFMUSP para ratificar as decisões tomadas em Assembléias anteriores. A finalidade 

da próxima assembléia, marcada para o dia 24/08/09 é regularizar os estatutos, tendo em vista o CNPJ da 

Associação. -10- Jantar Beneficente do IPq – No dia 11/08/09 será realizado no Jóquei Clube de São Paulo 

um jantar beneficente para a instalação da Enfermaria de Psiquiatria Infantil no Instituto de Psiquiatria da 

FMUSP – será a primeira Enfermaria do gênero no Brasil. Para este evento a AAAFMUSP foi convidada a 

participar e colaborar ao custo de R$250,00 por pessoa. Nossa Associação será representada pelo Dr. Rangel 

e Dr. Proença acompanhados de suas esposas e pela Dra. Pilar, que pertence ao IPq , acompanhada de seu 

marido. Sem outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada pelo presidente às 13:40 horas. Eu, 

José Francisco de Faria , 1º secretário, lavrei a presente ata a qual , após ser lida e aprovada , deverá ser 

assinada pelos diretores. 
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