Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e
do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em quatro de
setembro 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 do SIMESC: Dr. Frederico
Marchisotti e Dr. Humberto Eto às 20h00min. Item Segundo: Confirmação da Data da Próxima Reunião: agendada para o dia 2 de outubro de 2018. Item Terceiro: Relatório Contábil
do Exercício do Mês Anterior: Sra. Neide, contadora, expôs o relatório contábil do mês anterior.
Aprovado. Item Quarto: Leitura e Correção da Ata da Reunião Anterior: ata aprovada sem
correções. Item Quinto: Leitura das Correspondências / Novos Colegas: recebida carta do
candidato a deputado, Paulo Eccel, solicitando espaço para apresentar suas propostas. Nenhum
novo colega. Item Sexto: Novas Parcerias do Cartão do Associado: Nenhuma nova parceria.
Item Sétimo: Projeto Clube do Vinho: agendado para 21 de novembro. Vinhos brancos. Item
Oitavo:Projeto Assinatura Site Up To Date: decido fazer a assinatura com divisão entre ABM
e SIMESC de 50% do valor cada (U$419.00/ano). Dr. Gustavo Gumz analisará melhor forma de
execução do projeto. Item Nono: Corrida contra o Diabetes: Dr. Frederico sugere e fica definido que a ABM pagará 10 inscrições a seus associados. Informa que a logomarca da ABM vai
estampar a “sacochila” da corrida. Corrida servirá para divulgar a doação dos triciclos de corrida
pelos associados. Item Décimo: Eleições Brasil 2018: Dr. Humberto sugere convidar, para uma
reunião, os associados que são candidatos a deputado nas eleições, para apresentarem seus projetos para área da saúde, além dos candidatos que nos procuraram (Paulo Eccel e Michel Belli).
Item Décimo Primeiro: Dia do Médico 2018: Dr. Frederico comenta sobre os preparativos do
Baile da Saúde, dia 27 de outubro. Valor a ser dispensado pela ABM e SIMESC: R$6.000,00
cada. Dr. Laércio Cadore fica responsável pela Missa. Dr. Jonas Sebastiany fica responsável pelo
Clássico da Saúde. Item Décimo Segundo: Evento Comemoração 50 anos ABM 2019: Dr.
Frederico sugere reunião com escritor Saulo Adami para nova edição atualizada do livro sobre a
história da ABM. Sugere também criar um vídeo para contar esta história. A princípio, definido
realizar baile com jantar e banda, dia 18 outubro (sexta), no Clube Bandeirantes. Item Décimo
Terceiro: Spots ABM/SIMESC: tema de setembro: oftalmologia x optimetristas; outubro: dia
do médico. Item Décimo Quarto: Torneio SESC-Tiro de Guerra de futebol: Último jogo:
ABM 5x0 Tiro de Guerra. ABM termina na terceira colocação da competição. Item Décimo
Sétimo: Palavra livre/assuntos gerais: Dr. Frederico informa que está tentando alugar a vaga
de garagem da ABM e fará levantamento de preços de mercado. A vaga está sendo redefinida,
pois foi demarcada incorretamente.
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