ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Ao oitavo dia de fevereiro de 2010, 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.
Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral; Dr. Flávio França Rangel, 1º Tesoureiro; e Dra. Pilar Lecussan
Gutierrez, 2ª Secretaria e Monica Dias do Valle, secretária; ausentes: e Dr. José Francisco de Faria, 1º
Secretário e Dr. Richard Halti Cabral, 2ª Tesoureiro. Iniciada a reunião, os assuntos discutidos foram: -1Projeto Afinal : O Dr. Jurandir é o representante e o Dr. Rivetti foi seu suplente. Decidimos que o Dr. Jurandir
continua como representante e a Dra Pilar substituirá o Dr. Rivetti na suplência. -2- - 80 anos de AAA FMUSP :
A princípio, foram reservadas duas datas para as comemorações, dia 26.3 e 10.4. Discute-se a pertinência de
dois eventos e a possibilidade de que a participação seja reduzida. O Dr. Itiro propõe que façamos um único
evento que possa reunir maior número de participantes. Proposta aceita. O dr. Itiro informa que foi lançada a
idéia de produzir-se um DVD com temas referentes ao Show Medicina e que seja apresentado no evento
comemorativo. O Dr. Itiro entrará em contacto com a Sra Ana Luisa do Centro Rebouças para confirmar a data
e horário do evento. Discute-se o financiamento dos custos. Dr. Itiro informa que Janice, Kico e Saldiva estão
se reunindo para organizar a parte musical do evento. Será feito o levantamento dos nomes mais votados a
serem homenageados junto à Comissão Científica. -3- - Livro : O Dr. Itiro informa que é conveniente
colocarmos um limite para a busca de textos. Discutimos e fica estabelecido que a década de 90 será o limite e
que o Dr. Richard fará um relato abrangendo esse período. Foi feito levantamento dos relatos que faltam. -4Mural Virtual : Dr. Rangel relata as negociações feitas com a Sra Margarida a respeito do mural. Informa que
foi fechado contrato para a produção do Mural Virtual e depoimentos. Precisamos fornecer os nomes dos
colegas a serem entrevistados (um de cada turma). -5- - Homenagem ao Dr. Arnaldo : será realizada no dia
11.06 na Congregação às 11:00. Dr. Jurandir falará pela AAA. -6- - Projeto AAAOC: A Diretoria da Atlética
deseja formar um acervo de documentos ( boa parte foi perdida em incêndio) e solicita que ajudemos a
divulgar a idéia e o pedido de encaminhamento de documentos que façam parte de acervos pessoais. -7Visita da AA da Poli: Marcaremos data para receber os diretores da Associação e conversar sobre sua
experiência e projetos de administração da entidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada,
sendo lavrada esta Ata por mim, Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª Secretária da Associação dos Antigos Alunos e
assinada pelos demais membros presentes.
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