Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e do
Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em sete ne novembro
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 cinco de dezembro de 2017. Item Terceiro: Relatório
Contábil do Exercício do Mês Anterior: Sra. Neide, contadora, expôs o relatório contábil do mês
anterior e foi orientada a providenciar reembolso do SIMESC e da UNIMED referentes à Festa do Dia
do Médico e outras despesas recentes. Programar pagamento do outdoor e da arte da Cláudia Bia para
o próximo mês. Item Quarto: Leitura e Correção da Ata da Reunião Anterior: lida pelo Dr.
Frederico e aprovada com algumas correções. Item Quinto: Leitura das Correspondências / Novos
Colegas: recebidas correspondências rotineiras, temos como novos associados Dr. Jean Demay, Dra.
Maria J. G. Osuna e Dra. Martina Dalsegio. Item Sexto: Comentários Sobre Eventos do Dia do
Médico: Os presentes foram unânimes ao tecerem elogios quanto a organização, principalmente na
pessoa da Dra. Flávia Galdeano, e participação dos colegas nesse já consagrado evento. Item Sétimo:
Eleições COMUSA: novamente conseguimos eleger 8 médicos: 4 para as vagas de titulares e 4 para
as vagas de suplentes. Item Oitavo: Parceria Rádio Cidade: Dr. Frederico enfatiza que o espaço para
entrevistas médicas na Radio Cidade está disponível, bastando elaborar a escala de associados que irão
comparecer. Item Nono: Reforma do Estacionamento do CESCB: Dr. Frederico comunica que em
breve a área do estacionamento será cercada e que haverá uma vaga exclusiva para a ABM, o que
resultará num investimento de cerca de R$4.200,00 em seis parcelas. Sugere-se alugar nossa vaga
enquanto ABM não tiver veículo próprio, gerando renda para a entidade. Item Décimo: Planejamento
Viagem Verão: Dr. Frederico apresenta opções de data para cruzeiro marítimo em direção ao nordeste
brasileiro. Ficou decidido estudarmos opções também em direção a Argentina e Uruguai. Item Décimo
Primeiro: Brinde de Final de Ano: foi optado pelo espremedor de limões de acrílico, com a logo da
ABM. Item Décimo Segundo: SPOTS ABM/SIMESC: definido que o tema deste mês será
novembro azul. Item Décimo Terceiro: Artigo Difamatório Jornal O Município: ABM e SIMESC
entrarão judicialmente contra o jornal, exigindo indenização pecuniária de 40 salários mínimos,
utilizando-se dos serviços jurídicos do SIMESC. Item Décimo Quarto: Relatos Futebol
MEDA: Constatada baixa adesão dos atletas nesta edição do torneio, prevendo-se resultados nada
otimistas. Item Décimo Quinto: Palavra Livre / Assuntos Gerais: Dr. Jonas informa que o
Presidente da ACM, Dr. Ademar, pretende visitar nossa regional e aguarda definição de data para
tanto. Dr. Jonas e Dr. Cortelazzo irão representar a ACM e a ABM, respectivamente, no jantar de
comemoração dos 40 anos do CEAB, presenteando a entidade com placa alusiva a esta data. Foram
enviadas correspondências para CREMESC, SIMESC e ACM solicitando apoio para a realização do
FEMESC de 2019 em Brusque, como parte da programação comemorativa dos 50 anos da ABM. Nova
secretária deverá providenciar a produção do calendário marcador de página das reuniões conjuntas
ABM/SIMESC 2018, a ser enviado a todos os associados.
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