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 abril
de dois mil e dezenove 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 as 20h00min.
Item Segundo: Confirmação da Data da Próxima Reunião: agendada para o dia 07 de maio
de 2019. 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 com correções. Item Quinto: Leitura das Correspondências / Novos Colegas: Recebido Jornal do CFM e convite para o Fórum de Regionais da
ACM. Nenhum novo colega. Item Sexto: Novas Parcerias Cartão Associado: Primax (recarga
cartuchos impressora), Carolitas (café) e Espaço Laser (depilação). Item Sétimo: Projeto Rádio
Cidade: Dr. Ismael se disponibiliza a ser o primeiro associado a participar do projeto. Dr. Frederico providenciará uma lista de interessados, com respectivo tema de interesse. Item Oitavo:
Viagem de Inverno: algumas opções foram citadas: Treze Tilhas, Aparados da Serra, São Joaquim e Curitiba-Morretes. Será solicitado a nossa Secretária fazer uma pesquisa de datas e valores. Item Nono: Fórum Regionais ACM: Dr. Frederico comenta sobre os assuntos que serão
abordados no fórum. O posicionamento da ABM para o item principal, que se refere a contribuição associativa, será de não repassar nenhum valor para a ACM, a não ser que benefícios reais
sejam oferecidos. Neste caso, o limite seria de 10% da contribuição atual, sem aumento no valor
da mensalidade. Item Décimo: Workshop Neurocardiopatia do DM: Dr. Frederico informa
mais detalhes do evento. Foi sugerido a ideia de convidar estudantes de medicina da UNIFEBE,
porém sem gratuidade no almoço. Item Décimo Primeiro: Evento em Comemoração aos 50
anos da ABM: escolhida a Banda SA, a fotógrafa que presta serviços a Unimed e a mesma empresa de cabine de fotos de 2018. Item Décimo Segundo: FEMESC 2019: Dra. Rosely se prontificou a ajudar na organização. Item Décimo Terceiro: Palestra Marketing Médico: Dr. Frederico comenta sobre a possibilidade de se fazer no segundo semestre uma palestra sobre o tema
para os associados. Item Décimo Quarto: Spots ABM/SIMESC: tema de maio: saneamento
básico. Item Décimo Quinto: Torneio SESC / Tiro de Guerra : nenhum comentário. Item
Décimo sexto: Palavra Livre/Assuntos gerais: Dr. Ismael deixa claro que não concorda em
fixar valor de desconto em 25% para sindicatos e tem posição semelhante de outros colegas. O
assunto será novamente discutido com os representantes sindicais. Dr. Frederico informa que
atual gestor do CESCB pensa em implantar energia fotovoltaica no edifício. Reunião especifica
será agendada para este fim. Dr. Frederico comenta sobre necessidade de representatividade da
ABM no COSEB, COMAD e Núcleo da Saúde.
Assinatura do Presidente ABM:_____________________________________________
Assinatura do Presidente SIMESC:__________________________________________
Assinatura do secretário ABM:_____________________________________________
Assinatura do secretário SIMESC:___________________________________________

