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 maio
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 pelos Presidentes da ABM e SIMESC: Dr. Frederico Marchisotti e
Dr. Humberto Eto às 20h00min. Item Segundo: Confirmação da Data da Próxima Reunião:
agendada para o dia 04 de junho 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 sem correções. Item
Quinto: Leitura das Correspondências / Novos Colegas: recebidos convites para evento comemoração 10 anos da fundação logosófica, evento em comemoração dos 50 anos CDL e para
almoço de ideias da ACIBr. Nenhum novo colega. Item Sexto: Novas Parcerias Cartão Associado: nenhuma nova parceria. Item Sétimo: Hospital Unimed: Dr. Carlos Ristow e Dr. Eduardo
Ballester, presidente e vice-presidente da Unimed Brusque respectivamente, fizeram exposição
sobre modelo de financiamento do novo Hospital Unimed que se pretende construir na cidade.
Item Oitavo: Fórum das Regionais da ACM: Dr. Jonas Sebastiany e Dr. Marco Antonio Cortelazzo, representantes da ABM no fórum, informam que a ACM pretende aumentar o valor da
mensalidade da regional, sendo este acréscimo repassado à ACM. Foi decidido solicitar que algum representante da ACM, de preferência o presidente, venha até Brusque explicar quais seriam
os benefícios desta proposta para os associados. Também foi informado sobre a necessidade legal
de mudança de nomenclatura da ABM para ACM- Regional Brusque. Item Nono: Workshop
Neurocardiopatia do DM: Dr. Frederico informa sobre os últimos detalhes do evento, que não
terá custos para a ABM. Item Décimo: Evento em Comemoração aos 50 anos da ABM: foram
sugeridos modelos de troféus com texto de homenagem aos ex-presidentes para orçamento. Foi
decidido contratar cerimonialista. Item Décimo Primeiro: FEMESC 2019: Dr. Frederico e Dr.
Jonas se reuniram com representantes do CRM para colaborar na organização do evento. Se colocaram contrários ao tema do evento: Judiscialização da Saúde, mas não conseguiram mudar.
Item Décimo Segundo: Spots ABM/SIMESC: tema de junho: vacinação. Item Décimo Terceiro: Palavra Livre/Assuntos gerais: Dr. Frederico sugere mudança no estatuto da ABM
quanto ao critério de jubilamento. Atualmente contempla apenas os fundadores da associação que
completam 70 anos. Decidido alterar para todos que completarem 70 anos, com mínimo de 20
anos dentro da associação. Dr. Cortelazzo promete trazer, conforme já comentado em reuniões
prévias, sua carta de demissão da UNIFEBE, expondo os motivos pelos quais abandonou o cargo
de coordenador do curso de medicina da universidade.
Assinatura do Presidente ABM:_____________________________________________
Assinatura do Presidente SIMESC:__________________________________________
Assinatura do secretário ABM:_____________________________________________
Assinatura do secretário SIMESC:___________________________________________

