Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e do Sindicato dos
Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em três de julho 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 e
SIMESC: Dr. Frederico Marchisotti e Dr. Laércio Cadore às 20h00min. Saudam os novos representantes eleitos
pelo SIMESC-Brusque e reafirmam a importância da união das entidades. Item Segundo: Confirmação da Data
da Próxima Reunião: agendada para o dia 7 de agosto 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: recebido o jornal do CFM. Nenhum novo colega. Item Sexto: Relatos
FEMESC 2018: Dr. Frederico e Dr. Charles Machado comentam sobre os assuntos discutidos no evento: gestão
em saúde e participação médica na política. Informam que conseguimos trazer o FEMESC 2019 para Brusque,
após importante participação do Dr. Jonas Sebastiany no processo. Item Sétimo: Novas Parcerias do Cartão do
Associado: Zucco Seguros (20% desconto todos seguros). Item Oitavo: Projeto Clube do Vinho: próxima
degustação agendada para 04 de julho no Casarão Garibaldi. Vinhos tintos. Item Nono: Trilha em Florianópolis
+ “Ostraexperience”: Dr. Frederico explica sobre o passeio que inclui trilha, palestra sobre criação de ostras,
almoço e visita a projeto de preservação de lontras. Item Décimo: Viagem de Inverno: definida para 03 a 05 de
agosto, com passeio de balão incluso na programação. Pousada Aracema. Item Décimo Primeiro: Evento
Comemoração 50 anos ABM 2019: Dr. Frederico sugere, e foi aprovada, a organização de um evento noturno
(baile ou festa) com convite a outras entidades (ex: Unimed, CRM, Sindicato, ACM). Homenagear fundadores e
ex-presidentes. Dr. Gustavo Gumz sugere fazer evento em conjunto com a festa do Congresso Brusquense de
Medicina. Formar comissão para organizar o evento. Item Décimo Segundo: Projeto de assinatura do Up to
Date: Dr. Frederico sugere assinar o citado serviço. Trata-se de site de revisão da literatura médica e elaboração
de textos resumidos, por corpo clínico de cerca de 6.700 médicos capacitados. Todas as especialidades
representadas. Atualizações de práticas médicas e novidades. Calculadoras médicas. Informações sobre fármacos.
Decidido tentar parceria com UNIFEBE, através do Dr. Cortelazzo. Item Décimo Terceiro:
Spots ABM/SIMESC: tema de julho: luta por maior participação da saúde no orçamento do governo estadual.
Item Décimo Quarto: Relatos COMUSA: nenhum comentário. Item Décimo Sexto: Torneio SESC-Tiro
Guerra: feito composição ABM e ABO (Associação Brusquense de Odontologia) para viabilizar número de
atletas suficiente para participar do torneio. Primeiros jogos: ABM/ABO 2x4 Tiro de Guerra; ABM/ABO 2x2
SESC. Próximo jogo: ABM/ABO x Prefeitura Guabiruba. Item Décimo Sétimo: Palavra livre/assuntos gerais:
Dr. Humberto Eto declara sua satisfação pela eleição como Presidente da Regional Brusque do SIMESC.
Compromete-se a comparecer às reuniões e cumprir seu mandato com participação ativa. Dr. Frederico solicita
que SIMESC exponha, na reunião, o relatório contábil da entidade, assim como a ABM o faz. Dr. Charles
Machado comunica realização de palestra sobre Responsabilidade Civil do Médico pelo SIMESC, na última
semana do mês. Foi decidido convidar, para a próxima reunião, Sr. Evandro Gevaerd, do Observatório Social, e
mostrar nossa disponibilidade de formar parceria e oferecer informações médicas porventura necessárias para
ajudar na fiscalização da gestão pública.
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