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

 

Aos 6º dia de julho 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. Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral; Dr. Flávio França Rangel, 

1º Tesoureiro; Dr. Richard Halti Cabral, 2ª Tesoureiro e Monica Dias do Valle, secretária; ausentes: Dr. 

Fernando Proença de Gouvêa, Vice-Presidente; Dr. José Francisco de Faria, 1º Secretário e Dra. Pilar Lecussan 

Gutierrez, 2ª Secretaria. Deu-se início a reunião pelo Presidente Dr. Itiro Suzuki, seguindo a Ordem do Dia 

foram abordados os seguintes assuntos: -1- Evento 08/07 – Será realizado o evento, mas infelizmente, não 

será realizada a homenagem ao Dr. Dirceu por ele estar debilitado. O evento ocorrerá na Sala da Congregação 

e prestará homenagem aos professores e antigos alunos que participaram das Guerras Mundiais e da 

Revolução Constitucionalista de 1932. -2- Livro comemorativo 80 anos AAAFMUSP – O projeto está em 

andamento e estamos recolhendo depoimentos de várias turmas. -3- Evento artístico – O evento artístico 

organizado pela Comissão Sócio-Cultural, será mudado de 11/09/2009 para 19/09/2009. Foi sugerida uma 

homenagem ao Paulo Vanzolini e seriam apresentados alguns aspectos do Show Medicina. -4- Site AAAFMUSP 

– No site atual da Associação há espaço para colocação de fotos que deverão ser inseridas as diversas turmas, 

criando um mural virtual. -4.1- Livro Centenário da Imigração Japonesa – O livro será colocado em formato 

PDF para ser baixado da nossa homepage.  -5- Aumento de repasse de verba – Serão iniciadas gestões junto à 

FFM no sentido de atualizar o repasse mensal à AAAFMUSP. O Dr. Itiro encaminhará ao Prof. Fava a estimativa 

dos gastos mensais e a proposta de aumento do repasse mensal da FFM. -6- Ajuda de custo – Foi deliberado 

conceder uma ajuda de custo para a aluna Mariana Fernandes Jucá aluna do 5º ano de medicina  para 

participação de um Congresso, o qual teve seu trabalho de iniciação cienífica aprovado para apresentação de 

pôster no 20º Congresso Mundial de Diabetes que será em out/09 em Montreal – Canadá, a AAAFMUSP 

contribuirá com a inscrição no valor de € 100,00 (Cem Euros). –7- Proposta de seguros – Foi feita uma 

proposta de seguros aos Antigos Alunos. Deverá voltar à pauta da próxima reunião com a presença do Dr. 

Proença, autor da proposta. -8- Projeto de apoio ao ex-aluno – Esta sendo discutida a elaboração de um 

projeto de apoio à médicos com dificuldade de saúde. Será proposto pelo Dr. Rangel obtendo a colaboração 

do Prof. Wilson Jacob Filho, Prof. Titular de Geriatria da FMUSP. -9- WebBurgo – O Contrato da WebBurgo 

será analisado pelo Dr. Rangel no decorrer desta semana e em seguida será ativado. -10- Regularização da 

AAAFMUSP – Para a regularização do registro em Cartório dos Estatutos da Associação, o Dr. Rangel informou 

que haverá necessidade de convocação de uma nova Assembléia Geral. A estimativa de data será 

10/08/2009.Eu, Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral, lavrei a presente ata, a qual após ser lida e aprovada, 

deverá ser assinada por quem de direito.                                                                    
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