Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e do
Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em cinco de junho
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 pelo Presidente da ABM: 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 três de julho de 2018. Item Terceiro: Relatório Contábil
do Exercício do Mês Anterior: Sra. Neide, contadora, expôs o relatório contábil do mês anterior.
Item Quarto: Leitura e Correção da Ata da Reunião Anterior: ata aprovada após correções.
Item Quinto: Leitura das Correspondências / Novos Colegas: recebidos os jornais: Cremesc e
CFM. Novo colega: Dr. Francisco Augusto Santos Neto (Medicina do Trabalho). Item Sexto:
Palestra Diretor Administrativo Hospital Azambuja: Sr. Evandro Roza discorreu sobre
diversos assuntos relacionados a projetos presentes e futuros de melhoria da instituição e a
participação dos médicos nestas mudanças. Foram citados: aumento de vagas de UTI,
estacionamento exclusivo para médicos, melhoria da hotelaria e reforma da recepção, adoção de
gerente clínico e protocolos de atendimento, criação de UTI neonatal e hemodinâmica. Item
Sétimo: Eleições SIMESC: Dr. Laércio informa sobre o processo eleitoral via internet, data do
período de votação, lista de associados aptos a votar e chapas concorrentes no âmbito estadual e
regional. Item Oitavo: Novas Parcerias do Cartão do Associado: Vida Arte Gráfica. Item
Nono: Projeto Clube do Vinho: próxima degustação agendada para 04 de julho (quarta-feira) no
Casarão Garibaldi. Item Décimo: Trilha em Florianópolis + “Ostraexperience”: Dr. Frederico
explica como será o passeio em Florianópolis que inclui trilha, palestra sobre criação de ostras,
almoço e visita a projeto de preservação de lontras. Item Décimo Primeiro: Viagem de Inverno:
definida para 03 a 05 de agosto, com passeio de balão incluso na programação. Item Décimo
Segundo: Congresso Brusquense de Medicina 2019: Dr. Charles Machado solicita reunião
específica para decidir novo presidente e comissão organizadora. Item Décimo Terceiro:
FEMESC 2019: foram enviadas cartas ao CRM-SC, SIMESC e ACM demonstrando a intenção
de Brusque sediar o evento e as razões pelas quais a cidade se acha credenciada para isso. Item
Décimo Quarto: Spots ABM/SIMESC: temas de junho: Junho Violeta (combate da violência
contra o idoso) e Junho Vermelho (importância da doação de sangue). Item Décimo Quinto:
Relatos COMUSA: nenhum comentário. Item Décimo Sexto: Torneio SESC-Tiro Guerra: feito
inscrição da ABM no torneio. Item Décimo Sétimo: Palavra livre/assuntos gerais: Dr. Jonas
Sebastiany propõe uma campanha de doação de sangue entre os associados.
Assinatura do Presidente ABM:_____________________________________________
Assinatura do Presidente SIMESC:__________________________________________
Assinatura do secretário ABM:_____________________________________________
Assinatura do secretário SIMESC:___________________________________________

