Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e
do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em seis de
fevereiro de dois mil e dezoito, às vinte horas, na sede própria da ABM, no quarto andar do
Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque. Discutiram-se os seguintes assuntos em
pauta: Item Primeiro: Abertura pelos Presidentes da ABM/SIMESC: Dr. Frederico
Marchisotti e Dr. Laércio Cadore, após 10 minutos de tolerância às 20h10min. Item Segundo:
Confirmação da Data da Próxima Reunião: agendada para o dia seis de março de 2018. Item
Terceiro: Relatório Contábil do Exercício do Mês Anterior: Sra. Neide, contadora, expôs o
relatório contábil do mês anterior e da Jornada Brusquense de Gestão em Saúde (saldo final
cerca R$20.000,00). Item Quarto: Leitura e Correção da Ata da Reunião Anterior: lida pelo
Dr. Frederico e aprovada. Item Quinto: Leitura das Correspondências/Novos Colegas:
recebido convite para posse da nova diretoria do CDL e DVD da Orquestra de Câmara do
CESCB. Deixaram ABM: Dr. Marco Boos, Dra. Flávia Luchi e Dra. Janeth Coutinho. Item
Sexto:Apresentação da Integrare (Marketing Digital): Sr. Anderson fez exposição sobre
marketing digital e foi firmada parceria de desconto de 10%, aos associados ABM. Item Sétimo:
Nova Secretária: foi contratada a Sra. Fábia Royer em substituição a Kerolin Voltolini demitida
por furtar a ABM. Foi aberto B.O. para iniciar processo criminal e foi decidido contratar
advogado (sob contrato de risco de 50% do valor do furto) para abrir processo civil na tentativa
de reaver as perdas (cerca de R$5.000,00). Item Oitavo: Visita do Presidente da ACM:
confirmado jantar para dia 21/02, às 20h, no Hotel Monthez. Item Nono: Congresso
Brusquense de Medicina: definidas as 2as e 4as terças-feiras de cada mês, para reunião da
comissão organizadora, que será formada na primeira reunião. Item Décimo:Faculdade de
Medicina UNIFEBE: Dr. Cortelazzo fez críticas ao edital de seleção de candidatos às vagas e
elogios à postura do Reitor quanto aos objetivos da formação do aluno. Demonstrou preocupação
quanto ao curriculum do curso, mas está otimista. Faculdade prevista para iniciar aulas em 2019.
Item Décimo Primeiro: Projeto de doação de triciclo para cadeirante: aprovado projeto de
doação de um triciclo de corrida para cadeirante, através de doação espontânea dos associados.
Será feita complementação pela ABM, caso não se atinja o custo: R$1650,00. Item Décimo
Segundo:Viagem de Verão: confirmada para Ilha do papagaio - 9 a 11 março. Item Décimo
Terceiro: Spot ABM/SIMESC: Febre Amarela (fevereiro). Andamentos do COERPROL:
definido acionar a entidade para realização do curso de defesa pessoal. Item Décimo Quarto:
Relatos COMUSA : período de férias , sem assuntos em pauta. Dr. Denys solicita requerimento
da ABM para formalizar sua vaga no conselho.Item Décimo Quinto: Futebol Masculino:
tentar-se-á agendar amistoso contra médicos de Itajaí. Item Décimo Sexto: Vôlei Feminino:
participação ainda pequena das colegas. Dr. Frederico sugere maior divulgação e abrir espaço
para participantes familiares de sócios (não médicas).Item Décimo Sétimo: Palavra
livre/Assuntos gerais: Dr. Frederico reservou sala do CESCB, dia 10 abril, para apresentação de
projeto de centro de saúde na Vila Schlosser, pela empresa HAVAN.
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