Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e
do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em oito de
outubro 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 às
20h00min. Item Segundo: Confirmação da Data da Próxima Reunião: agendada para o dia 6
de novembro 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: recebidos: convites para reunião do Núcleo da Saúde
da ACIBr, Baile ACM e Jantar da ACIBr. Jornal e livro (Direito e Medicina) do CFM. Carta
resposta do CRM com parecer quanto dúvida sobre IBPREV. Novo colega: Dra. Flaviana Dartora
(Psiquiatra). Item Sexto: FEMESC 2019: decidido convidar Dra. Rosely Kohler para comentar
sobre o evento e falar sobre a nova gestão do CRM. Item Sétimo: Brinde de Fim de Ano: definido avaliar preços de modelos de Power Banks como brinde. Item Oitavo:Projeto Assinatura
Site Up To Date: decidido usar IP do computador da ABM . A compra do serviço será feita no
cartão de crédito do Dr. Frederico, com reembolso posterior. Será disponibilizado serviço através
da secretaria da ABM/SIMESC. Item Nono: Corrida contra o Diabetes: Dr. Frederico informa
divulgação no Jornal Município. Dr. Cortelazzo sugere maior divulgação. Item Décimo: Reunião Candidatos Eleições 2018: a reunião foi de ótimo proveito. Os candidatos expuseram suas
propostas para área da saúde e os debateram com os presentes. Dr. Frederico pontuou os projetos
de interesse da ABM/SIMESC. Item Décimo Primeiro: Dia do Médico 2018: Dr. Frederico
atualiza sobre os preparativos do Baile da Saúde. Dr. Jonas Sebastiany informou que o troféu do
clássico da saúde (ABMxABO) será entregue no torneio MEDA. Item Décimo Segundo: Evento
Comemoração 50 anos ABM 2019: Dr. Frederico se reuniu com o escritor Saulo Adami para
edição atualizada do livro sobre a história da ABM. Valor aproximado para 1.000 exemplares =
R$20.000,00. Dr. Frederico também se reuniu com produtora para vídeo de 10min sobre a história
da ABM. Valor aproximado = R$13.000,00. Fica para próxima reunião definir pagamento antecipado do salão do Bandeirantes a título de reserva do mesmo. Item Décimo Terceiro:
Spots ABM/SIMESC: temas de outubro: dia do médico e outubro rosa; novembro: corrida contra o diabetes e câncer de próstata. Item Décimo Quarto: Torneio MEDA de futebol: a reunião
técnica do evento será feita amanha na sede da ABM, quando se definirão datas e regulamento
do torneio. Item Décimo Sétimo: Palavra livre/assuntos gerais: Dr. Frederico informa que recebemos email Dr. Custódio sugerindo curso de dança salão. Informa também sobre o preço estabelecido para aluguel da nossa vaga de garagem : R$150,00.
Assinatura do Presidente ABM:_____________________________________________
Assinatura do Presidente SIMESC:__________________________________________
Assinatura do secretário ABM:_____________________________________________
Assinatura do secretário SIMESC:___________________________________________

