Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e
do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em quatro de
junho 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 02 de julho 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: Dr. Cortelazzo solicita
incluir uma observação em relação a sua desaprovação do curso de medicina da UNIFEBE. Item
Quinto: Leitura das Correspondências / Novos Colegas: recebidos convites para inauguração
da InnovaCiti (centro de criação de startups) e jornal Voz de Brusque . Novo colega: Dr. Eduardo
Bergamaschi (Neurologista). Item Sexto: Novas Parcerias Cartão Associado: SOS animais.
Item Sétimo: Normativa Prefeitura sobre Atendimento médico nas ESF: Dr. Frederico expõe
o ofício da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que foi endereçado aos médicos das ESF (equipes de saúde da família). No ofício, foi considerado inadequado o estabelecimento de um número
mínimo de consultas por turno e o alijamento do médico de reuniões de equipe. Proposto elaborar
carta à SMS informando sobre as possíveis infrações ao código de ética e proposto a convocação
de uma reunião com o secretário de saúde do município, para discussão do assunto. Item Oitavo:
FEMESC 2019: Dr. Jonas Sebastiany salienta a sua preocupação com a organização do evento
pelo CRM. Foi entregue por nós uma lista de ações sugeridas aos organizadores. Dr. Frederico
sugere distribuir um exemplar do livro em comemoração aos 40 anos da ABM a cada participante
do evento. Item Nono: Evento em Comemoração aos 50 anos da ABM: Dr. Frederico informa
possível redução do valor do livro em comemoração aos 50 anos da ABM, devido a provável
parceria com a editora da UNIFEBE. Aprovado o troféu em homenagem aos ex-presidentes da
ABM e o pagamento de R$3.000,00 à cerimonialista. Sugerido fazer convite, bastante antecipado,
aos ex-presidentes. Indicado possível patrocinador: Boca Mafra Automóveis. Indicados Sergio
ou Luciana como oradores. Sugerido entrega de um exemplar do livro, que será lançado no
evento, a cada ex-presidente. Sugerido postagem de mensagem de salve a data para os associados.
Item Décimo: Viagem de Inverno: verificar a possibilidade de levar crianças e as condições do
hotel neste caso. Item Décimo Primeiro: Spots ABM/SIMESC: spot de julho: malefícios da
tecnologia à saúde. Item Décimo Segundo: Torneio SESC/Tiro de Guerra de Futebol: inscrito
o time da ABM no torneio. Será marcado amistoso num sábado. Item Décimo Terceiro: Palavra
Livre/Assuntos gerais: Dr. Frederico solicita ao SIMESC a possibilidade de trazer para Brusque,
o curso sobre direito médico, organizado pela entidade. Dr. Jonas informa sobre cruzeiro marítimo, em fevereiro de 2020, ao sul do continente, organizado pela ACM.
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