ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Aos dias 14 dias de setembro de 2009, às 11 horas, reuniu-se a Diretoria da AAAFMUSP, em sessão
ordinária em sua sede no 2º andar do prédio da Faculdade de Medicina da USP, sob a presidência do Dr.
Itiro Suzuki. Presentes, além do presidente, o Dr. Jurandir Godoy Duarte, secretário geral, Dr. Flávio França
Rangel, tesoureiro, Dr. José Francisco de Faria, 1º secretário e Dra. Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª secretária.
Ausentes o Dr. Fernando Proença de Gouveia, vice presidente, e o Dr, Richard Halti Cabral, 2º tesoureiro. A
seguir o presidente deu início aos trabalhos, de acordo com a Ordem do Dia. -1- Aprovação da ata – os
diretores aprovaram assinaram a ata da reunião de 03/08/2009. -2- “Encontro de Gerações” 2009 - Como já
foi divulgado, este encontro será em 17/10/2009. Já aprovado pela diretoria da FMUSP, o uso do pátio
interno do prédio da Faculdade para a realização da festa. – 2 .1 – Layout e slogan calendário – Foi aprovado
o layout dos 80 anos da AAAFMUSP elaborado pela secretária: Monica Dias do Valle e o slogan elaborado
pelo Dr. Faria: 80 anos enaltecendo a amizade e a união entre aqueles que tiveram a ventura de passar pela
Casa de Arnaldo. – 2.2 – Banca de Livros - Foi decidido pela Diretoria que será montada uma banca de livros
do Centenário da Imigração Japonesa para venda por um valor simbólico de R$ 10,00. – 2.3 – Apresentação
artística musical - Dr. Proença sugeriu que fosse montado um espaço destinados à apresentações livres e
musicais dos ex-alunos, a Diretoria aprovou e será montado um espaço no Centro de Vivência do CAOC. –
2.4 – Exposição fotográfica CAOC - O ex-presidente do CAOC (2008) Arthur Hirscheld Danila solicitou uma
verba de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) para custear 50% da exposição fotográfica do Livro
Comemorativo aos 95 anos do CAOC, o qual terá seu 2º lançamento no dia 17/10/2009 juntamente com a
exposição fotográfica. – 2.5 – HCTV - Foi feita uma solicitação ao HCTV para fazer a cobertura do evento, e
estamos aguardando retorno. – 2.6 – Buffet – Foram apresentados três orçamentos com o mesmo cardápio
e quantidade de pessoas (1.500), o 1º : Serve Festa Espetinhos e Buffet apresentou um orçamento de R$
39.750,00, o 2º: Churrasquinho do Zé apresentou um orçamento de R$ 38.500,00 e o 3º: Buffet D’Léa,
Apresentou um orçamento de R$ 36.500,00, o Dr. Rangel ficou a cargo de negociar com a 2ª e 3ª empresa e
depois apresentar o orçamento para a Diretoria. – 2.7 – Enquetes – Será distribuída uma enquete para que
o ex-aluno vote em colegas que tiveram destaques em várias áreas, como: cultural, esportiva, social etc.
Esses colegas serão homenageados nos 80 anos da AAAFMUSP que será em março de 2010. – 3 –
Programação de férias da funcionária: Monica Dias do Valle – Como no começo deste ano, a funcionária
gozará de um período de 20 dias em janeiro de 2010. Sem outros assuntos a serem tratados, a reunião foi
encerrada pelo presidente às 13:40 horas. Eu, Pilar Lecussan Gutierrez , 2ª secretária, lavrei a presente ata a
qual , após ser lida e aprovada , deverá ser assinada pelos diretores.
São Paulo, 14 de setembro de 2009.
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