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Aos treze dias do mês de dezembro de 2010, na sede da AAAFMUSP, às 12:00 horas, foi realizada reunião 

da Diretoria da AAAFMUP, com a presença do Dr. Itiro Suzuki, Dr. João Paulo Rossi, Dr. Flavio França 

Rangel  e Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto Reis, que redige esta ata. 

 

Constava da pauta da reunião :  

 

• Assinatura da ata de posse da Diretoria da AAAFMUSP para o biênio 2011/2012, realizada em 

13/12/2010  

• Calendário de reuniões para 2011  

• Projetos para 2011  

1. Livro Centenário FMUSP (Cadastro/Livro das Turmas)  

2. Projeto Musical AAAFMUSP – HC  

3. Publicação do novo estatuto  

4. Cartão de aniversário   

• Mudança de contador  

• Composição de comissões  

• Proposta parcerias. 

 

 

Após e aprovação leitura da Ata de Posse da Diretoria AAAFMUSP – biênio 2011 / 2012 pelo Dr. Itiro Suzuki, 

a mesma foi assinada pelos presentes. 

 

Dr. Itiro informou a constituição do Conselho Fiscal. A Fundação da Faculdade de Medicina indicou o Dr.  

Yassuhiro Okay. A Assembléia indicou os Drs. Rubens José de Lara Nunes, Pedro Takanori Sakae e Walter  

Cintra Ferreira Junior. A Diretoria da Faculdade de Medicina indicou o Dr. Massayuki Yamamoto. 

Dr. Itiro solicitou a Sra. Monica que providenciasse o registro em cartório da Ata de Posse da Nova Diretoria 

para o biênio 2011/2012. 

 

Quanto ao calendário das reuniões em 2011, ficaram acertadas as seguintes datas : 17/01 , 14/02 , 14/03 , 

11/04 , 09/05 , 13/06 , 04/07 , 08/08 , 12/02 , 03/10 , 07/11 e 05/12 ( todas segundas-feiras ), às 12:00 horas 

na sede da AAAFMUSP. 



O Encontro de Gerações ficou agendado para 22 de outubro de 2011, provavelmente nas dependências da 

Faculdade de Medicina. 

 

Em relação aos projetos para 2011, o Dr. Itiro ressaltou a importância da participação de nossa AAAFMUSP 

nas comemorações do Centenário da FMUSP, que deve se iniciar em 2012, com a entrada da Centésima 

Turma da Faculdade e se estender até 2013, ano do Centenário da criação de nossa querida Casa de 

Arnaldo.  

 

Dr. Itiro informou que o Livro do Centenário da FMUSP deverá ser elaborado por uma comissão indicada pela 

Diretoria da Faculdade e que a AAAFMUSP participará auxiliando a melhor forma possível à elaboração do 

mesmo. Informou ainda que a intenção para 2011 é atualização do cadastro dos Ex-Alunos, para edição de 

novo cadastro atualizado até início de 2012. 

Informou também que o Dr. Raul Cutait tem material com depoimentos de integrantes de várias turmas da 

FMUSP, e que o mesmo ficou de tentar organizar um Livro das Turmas, para ser incluído como parte das 

comemorações do Centenário da Faculdade de Medicina. 

 

Falou também sobre o Projeto Musica entre a AAAFMUSP e o Hospital das Clínicas, para a organização de 

uma orquestra, inclusive com a contratação de um maestro para gerenciar tal projeto. Foram sugeridos os 

nomes da Dra. Janice Caron Nazareth Filomeno e do Dr. Francisco Napoli, para auxiliar na elaboração de tal 

projeto. 

Dr. Itiro informou também que a impressão do  novo já está sendo providenciada pela Sra. Monica, secretária 

de nossa Associação. 

 

Com relação ao assunto do cartão de aniversário, segundo informação do Dr. Rangel, foi discutido o envio de  

num Cartão de Natal, ou de  um cartão na data de aniversário do Ex-Aluno, contanto que nosso cadastro 

esteja atualizado. Que também estamos tentando um patrocínio junto à  iniciativa privada para tais projetos. 

Dr. Rangel informou também a provável mudança do contador da AAAFMUSP, a partir de 2011, assunto este 

que está sob seus cuidados. 

Dr. Rangel e Dr. Itiro informam ainda que aguardam parecer do Conselho Fiscal sobre o movimento financeiro 

da AAAFMUSP referente ano de 2010. 

 

Quanto à composição das comissões, ficou acertado que a Comissão de Assuntos Jurídicos será composta 

pelo Dr. Flavio de França Rangel, Dr. Antonio Carlos da Cruz Jr. e pelo Dr. Sergio Pitelli. 

Quanto à Comissão de Assuntos Científicos e Educação , foram sugeridos os nomes da Prof. Dra. Stela 

Azeka, Prof. Dr. Raimundo de Azevedo e pelo Prof. Dr. Joaquim Edson Vieira. 

Quanto à Comissão Assuntos Sócio-Culturais e Comemorações, citaram-se os nomes da Dra. Janice Caron 

Nazareth, do Dr. Richard Cabral e do Dr. Nelson Mandim Lagoa, para serem convidados a participar desta 

comissão. 



 

Foi sugerida também a criação de uma Sub-Comissão junto a Comissão de Eventos, a Comissão de Assuntos 

Esportivos, com a participação do Dr. João Paulo Rossi e do Dr. José Tarcísio Reis, para auxiliar a 

Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz na organização da AC-MED, competição entre alunos e ex-

alunos da FMUSP ; na organização da MAC-MED de veteranos e quem sabe, na volta da tradicional 

competição MAC-MED, entre os alunos da FMUSP e da ENGENHARIA MACKENZIE, que já não se realiza 

há alguns anos. Nessa comissão serão convidados a participar ex-alunos que tenham interesse em ajudar 

nessas missões. 

 

Com relação as possíveis parcerias para 2011/2012, comentou-se do bom relacionamento já existente com o 

Grupo Santander e Fundação da Faculdade de Medicina. Comentou-se também da possibilidade de 

agregarmos novos parceiros para nossos projetos, como Laboratórios e empresas ligadas à área de saúde, 

tais como a Janssen-Cilag Farmacêutica, Johnson & Johnson Produtos Profissionais, já que o Dr. José 

Tarcísio Reis tem têm contato com essas empresas. 

 

Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria e incumbiu a mim, Dr. José 

Tarcísio Ascêncio Barreto Reis – Segundo Secretário, de lavra a presente ata, que após lida e aprovada será 

assinada por mim e por que de direito. 

 

São Paulo, 13 de dezembro de 2010. 


