Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e
do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em um de outubro 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 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 05 de novembro de 2019. Item Terceiro: Relatório Contábil do
Exercício do Mês Anterior: Sra. Neide, contadora, expôs o relatório contábil do mês de agosto
e setembro. Aprovados. Item Quarto: Leitura e Correção da Ata da Reunião Anterior: ata
foi lida. Sem correções. Item Quinto: Leitura das Correspondências / Novos Colegas: recebido: convite para o jantar de 85 anos da ACIBr. Nova colega: Mayara Vogel (Neuropediatra).
Item Sexto: Novos Parceiros Cartão Associado: Slomp Lancha (15% desconto no aluguel).
Item Sétimo: Evento em Comemoração aos 50 anos da ABM : definidas últimas ações de
divulgação e organização do evento. Outdoors deste ano serão financiados apenas pela ABM,
num valor máximo de R$2.000,00. Item Oitavo: Congresso Brusquense Medicina 2020: realização: ABM; local: CESCB; data: 16 e 17 outubro. Após dissolução da comissão anterior, Dr.
Frederico sugere criação das comissões científica, organizadora e social. Estas comissões serão
automaticamente extintas após o evento. Item Nono: Corrida Contra o Diabetes: evento se
realizará em 20 de outubro, com expectativa recorde de 700 inscritos. Item Décimo: Spots
ABM/SIMESC: tema: importância do exame de revalidação de diploma de médicos formados
no exterior (REVALIDA). Item Décimo Primeiro: Palavra Livre/Assuntos gerais: Dr. Frederico informa sobre a demanda de criar o departamento de oftalmologia e outros para que especialistas se reúnam e debatam suas necessidades profissionais. Dr. Frederico sugere mudança no
estatuto em relação às regras de jubilamento. Dr. Jonas sugere elaboração de kits de primeiros
socorros aos associados e curso de ATLS. Dr. Frederico comenta sobre matéria do jornal município sobre processo judicial contra os optmetristas.
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