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 outubro de dois mil e dezessete, 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 sete de novembro de 2017. 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 (parcial:
14.877,56), a qual ainda tem valores a receber. Item Quarto: Leitura e Correção da
Ata da Reunião Anterior: lida pelo Dr. Leandro J. Machado e aprovada. Item Quinto:
Leitura das Correspondências / Novos Colegas: recebidos os jornais: SIMESC,
Prontuário e da AJM. Novos colegas: Dr. Carlos Renato Bortlini (Cardiologista) e Dra.
Maria Irene (Pediatra) e Dr. Roberto (Reumatologista). Item Sexto: Parceria Rádio
Diplomata/Rádio Cidade: Dr. Frederico informa que fez parceria com radio cidade para
entrevistas semanais com associados. Temas a escolher. Dr. Jonas propôs aumentar 5
inserções ao mês na Rádio Diplomata, proposta que foi aprovada desde que o custo não
se eleve por mais de R$100,00/mês. Item Sétimo: Planejamento para a semana do Dia
do Médico: apresentado e aprovado outdoor; confirmado feijoada dia 22/10/2017 na
Casa na Montanha em conjunto: ABM, SIMESC e UNIMED. Será apresentado o vídeo
institucional da ABM. Dr. Laércio entrará em contato para organizar a missa na Igreja
Matriz. Será realizado o jogo de futebol com os dentistas dia 18/10/2017 (Clássico da
Saúde). Item Oitavo: Eleições COMUSA: ABM entrará como entidade e Dr. Frederico
como delegado para indicar candidatos. Dr Laércio colocou seu nome como
candidato. Item Nono: Time Vôlei feminino ABM/SIMESC: decidido auxílio de custo
de R$320,00/mês e duas bolas. Item Décimo: Degustação de Vinhos na Queijo e
CIA: Dra. Flávia Galdeano está organizando, para 2018, degustação de vinhos com teoria
e prática. Item Décimo Primeiro: Spots ABM/SIMESC: Dr. Cortelazzo irá rever o
texto sobre câncer de mama para o Outubro Rosa. Item Décimo Segundo: Relatos
COMUSA/COMAD/CMSB: Serão realizados as eleições do COMUSA no mês de
outubro. Dr. Frederico e Dr. Laércio estão convidando os colegas a serem candidatos,
com auxílio do Dr. Charles Machado. Item Décimo Terceiro: Relatos Campeonato de
Futebol SESC/Tiro de Guerra: Time da ABM perdeu para a prefeitura (1x2). Terminou
torneio como Vice-Campeão. Item Décimo Quarto: Palavra livre/ Assuntos
gerais: Dr. Frederico convida acadêmica Isabela e acadêmicos interessados para se
associar na ABM (valor R$25,00 ao mês, como consta no estatuto, com benefícios nos
congressos e jornadas). Está sendo planejado pelo Dr. Frederico e Dr. Marcelo o curso de
defesa pessoal, com duração de 8h (25/11/2017), no valor de R$150,00. Foi decidido
dispensar os serviços da secretária Patrícia, ainda em prazo de experiência. Dr. Frederico
já tem candidata em vista.
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