Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e
do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em dois de
julho 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 06 de agosto 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 foi lida e aprovada, após pequenas correções. Item Quinto: Leitura das Correspondências / Novos Colegas:
recebido convite de parceria com Barber Vip (barbearia) - 20% desconto para associados. Não
foi aceito por já termos pareceria com barbearia Oppa. Item Sexto: Normativa Prefeitura Brusque – Atendimento Médico: feito carta à Secretaria Municipal Saúde e reunião com Secretário
da pasta. Este decidiu rever a imposição de aumentar para 16 o número de atendimentos por turno.
Este número será considerado apenas como uma referência. Item Sétimo: FEMESC 2019: Dr.
Frederico comenta sobre preparativos do evento e o tempo que será dado para discurso, em comemoração aos 50 anos da ABM. Item Oitavo: Evento em Comemoração aos 50 anos da
ABM: Dr. Frederico informa sobre o orçamento do evento (cerca de R$70.000), a necessidade
de captação de patrocinadores e a elaboração de mídia kit para tal finalidade. Anuncia a parceria
com a UNIFEBE, para elaboração do livro que será lançado no evento. Foi decidido convidar a
imprensa para o evento: rádios, jornais e TVs. Item Nono: Viagem de Inverno: Dr. Frederico
informa que já existem 8 casais cadastrados e sobre possibilidade de se levar crianças e os valores
cobrados para estas. Item Décimo: Spots ABM/SIMESC: spot de agosto: Dr. Humberto sugere
aproveitar o Spot do SIMESC. Item Décimo Primeiro: Torneio SESC/Tiro de Guerra de Futebol: previsto início do torneio para o dia 14 julho. Item Décimo Segundo: Palavra Livre/Assuntos gerais: Dr. Frederico informa que a ABM saiu-se vitoriosa na sentença da ação judicial
contra a ex-funcionária kerolin. Apesar disso, será difícil obter ressarcimento dos valores subtraídos. Dr. Humberto informa que UNIFEBE necessita, por lei, de um representante do SIMESC.
Foi indicado o Dr. João Dietrich. Dr. Humberto informa que curso de direito médico, promovido
pelo SIMESC, está com as datas fechadas até o fim do ano. Vai tentar trazê-lo para Brusque em
2020.
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