
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

Aos 12 dias de janeiro 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 11:00 horas, sob a 

presidência do Dr. Itiro Suzuki. Presentes, além do presidente, Dr. Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral; 

Dra. Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª Secretaria; Dr. Flávio França Rangel, 1º Tesoureiro; Dr. Richard Halti 

Cabral, 2ª Tesoureiro e Dr. Shinichi Ishioka, ex-Tesoureiro. Ausentes, o Dr. Fernando Proença de Gouvêa, 

Vice-Presidente e o Dr. José Francisco de Faria, 1º Secretário. Iniciada a reunião pelo Presidente Dr. Itiro 

Suzuki, seguindo a Ordem do Dia foram abordados os seguintes assuntos: -1- Jubileu de ouro da turma de 

1958 – Estiveram presentes representantes da Comissão de Cultura e Extensão (CCEX), da Diretoria da 

Faculdade e da Associação dos Antigos Alunos. Estiveram presentes 20 componentes da turma 

homenageada. Dr. Shinichi informa que houve discursos e a apresentação dos homenageados, seguindo-se 

coquetel. Esta cerimônia é um evento oficial, cuja organização a Diretoria atribuiu à CCEX e AAAFMUSP e 

os custos são divididos entre as três instituições. O Dr. Shinichi sugere que se repense a participação da 

CCEX na organização do evento, já que é um evento interno desta unidade da USP. -2- Apresentação da 

Associação dos Engenheiros Politécnicos – Dr. Jurandir tem material que mostra o funcionamento da 

Associação dos Engenheiros, para análise e futura implantação. -3- Troca de informações com a Associação 

dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP – O Dr. Itiro se dispõe a entrar em contato com essa 

associação, visando a troca de informações e experiências e eventuais conjuntos. -4- Relatório da 

Contabilidade – O Sr. Antonio Galha apresenta o trabalho de regularização fiscal da Associação 

(levantamento de documentação, contabilidade, balanços, reativação do CNPJ, pagamento de Imposto de 

Renda) informando que a falta de regularizar o estatuto, tarefa que ficou a cargo do Dr. Rangel. Os livros 

de contabilidade estão atualizados regularmente. O Dr. Rangel informa os passos que foram dados para 

conseguir a regularização do estatuto e considera que a mudança de funcionários do cartório atrasou o 

processo. -5- Eleição no Conselho Universitário (representante dos Antigos Alunos) – O Dr. Jurandir esteve 

participando nessa reunião como representante desta associação, ocasião em que foi eleito o 

representante do Instituto Oceanográfico. O Dr. Jurandir aponta a falta de comunicação e integração entre 

os Antigos Alunos da USP e as demais Associações. -6- Homenagem ao Prof. Sebastião Sampaio no 

Mausoléu do Médico – Foi organizada a cerimônia de colocação de placa pela Dermatologia e a AAA 

mandou representante. -7- Homenagem ao Dr. Dirceu Godoy Araújo – Formado em 1933, o Dr. Dirceu está 

completando 100 anos e sua família gostaria de fazer-lhe uma homenagem. A idéia é fazer-se uma placa 

em nome da Diretoria da Faculdade e da AAAFMUSP a ser entregue em cerimônia. Serão avaliadas as 

possibilidades de local para a entrega. -8- Mudança da Home Page – O Dr. Jurandir tem propostas para 

modificações em nossa home Page (acrescentar cadastro, fotos de eventos e de antigos alunos, painéis das 

turmas de formandos, sistema de recepção de contribuições, espaço de bate-papo). Para tal, pediu alguns 

orçamentos que apresenta e são avaliados na reunião. Estes orçamentos são bastante heterogêneos e 

discute-se também a possibilidade de busca de patrocínios. -9- Solicitação de contribuição para obras na 

Atlética (campo de futebol e grades da piscina) – Decidiu-se manter a contribuição já aprovada em reunião 

anterior. -10- Solicitação de colaboração para estágio em Harvard (acadêmicos) – Discute-se a 

possibilidade de contribuição pois o montante apresentado é bastante elevado frente às reais 

disponibilidades de recursos. Na falta de outros temas, a sessão foi encerrada pelo Presidente às 13:30 



horas. Eu, Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª secretária, lavrei a presente ata, a qual após ser lida e aprovada, 

deverá ser assinada por quem de direito. 
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