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

Aos quatorze dias do mês de março de 2011, na sede da AAAFMUSP, às 12:00 horas, foi realizada 
reunião da Diretoria da AAAFMUP, sob a Presidência Dr. Itiro Suzuki. Presentes, além do 
Presidente, Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Vice-Presidente; Dr. Jurandir Godoy Duarte, 
Secretário Geral; Dra. Pilar Lecussán Gutierrez, 1ª Secretária; Dr. Flavio França Rangel, 1º 
Tesoureiro; Dr. João Paulo Rossi, 2º Tesoureiro e Sra. Mônica Dias do Valle, Secretária. Ausente: 
Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto Reis, 2º Secretário. O Dr. Itiro Suzuki inicia a reunião com os 
seguintes assuntos: 1-Leitura e aprovação da Ata Anterior. 2-Rescisão de contratos – Além da 
rescisão de contrato com a empresa que faz a manutenção e hospedagem de nosso site, foi 
levantada a possibilidade de rescisão dos contratos com WebBurgo e Compra Universitária. Como 
estes contratos não acarretam ônus para a Associação, foi decidido que devem permanecer ativos. 
3-Contrato Eure-K – O Dr. Rangel juntamente com o Dr. Rossi fizeram uma reunião com a Eure-K 
em que conseguiram que o contrato seja de 12 meses, com uma taxa de R$4.000,00 e não por 30 
meses como havia sido proposto inicialmente. Nos próximos dias deve ser enviada a proposta para 
formalizar o contrato. 
4-Reunião da Comissão Científica – O Dr. Raymundo Soares de Azevedo Neto vai coordenar o 
trabalho de levantamento das memórias dos Professores Eméritos da FMUSP, juntamente com o Dr. 
Wu Tu Hsing da Disciplina de Telemedicina. 5-Novos Professores Titulares – No último concurso 
para a Disciplina de Nefrologia, foi colocado em nosso site o convite dos candidatos, Antigos Alunos 
da FMUSP, para suas apresentações no Teatro da FMUSP. Sempre que recebermos em tempo 
novos eventos, poderemos divulgá-los do mesmo modo. 6-Acolhimento de “novos” antigos alunos -  
Para que os médicos recém-formados se sintam como membros da nossa Associação, foi proposto 
que se enviasse a cada um deles uma carta de saudação e convite para participar de nossas 
atividades. O Dr. Proença se encarregou de redigir o texto. 7-Solicitação de patrocínio para o 
“Encontro de Gerações” 2011 – Além do patrocínio já obtido no ano passado do Banco Santander, 
deverão ser buscadas novas fontes. O Dr. Rangel sugeriu que a Eure-K participe dessa busca. 8-
Livro das turmas – Como ficou decidido anteriormente, o livro deveria ser lançado por ocasião da 
comemoração do Centenário da FMUSP, juntamente com a lista de todos os médicos formados pela 
Casa de Arnaldo. Será feita uma nova tentativa de conseguir os depoimentos que ainda faltam, 
especialmente das turmas de 1990 em diante. Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki 
encerrou a reunião da Diretoria, lembrando que a nossa próxima reunião será realizada em 11 de 
abril e incumbiu a mim, Dr. Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral, de lavrar a presente ata, que 
após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes. 
 

São Paulo, 14 de março de 2011. 
 


