Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e do
Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em cinco de novembro 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 03 de dezembro de 2019. Item Terceiro: Relatório Contábil do Exercício do Mês Anterior: Sra. Neide, contadora, expôs o relatório contábil do mês de outubro. Aprovado. 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 almoço de
ideias da ACIBr e convite para palestra do ex-senador Pedro Simon na Câmara Municipal. Novo
colega: Dr. André Przysiezny (Oftalmologista). Item Sexto: Balanço final Baile do Médico: total
de gastos com baile + livro 50 anos da ABM foi cerca de R$100.000,00. Gasto da ABM ficou cerca
de R$12.000,00, sendo o restante captado em forma de patrocínios. Item Sétimo: Convênios e Dia
do Médico - Regionais BC/Itajaí: recebido convite para participar da comemoração do dia do médico das regionais citadas. Restaurante Taj de Itajaí. Dr. Frederico se prontifica a participar e aproveitar para tentar estender parcerias destas regionais para a ABM. Item Oitavo: Mudança de Estatuto: Dr. Frederico comenta sobre a necessidade de mudar estatuto no que se refere às regras de
jubilamento. Fará consulta ao departamento jurídico da ACM para realizar a mudança. Item Nono:
Criação do Departamento de Oftalmologia: será criado grupo no whatsapp e oferecido sala da
ABM para encontros periódicos aos oftalmologistas. Dr. Frederico propõe criação de outros departamentos de especialidades. Item Décimo: Denúncia de Exercício Ilegal da Medicina por Dentista: Dr. Marcelo Perez informa sobre o caso. Se disponibiliza a contatar Dra. Rosely do CRM para
encaminhar denúncia. Item Décimo Primeiro: Eleições COMUSA: definido anunciar aos associados sobre as eleições e motivá-los a participar como membros do COMUSA. Item Décimo segundo: Campanha de Valorização do Médico Brusquense: Dr. Frederico sugere realização em
2020 de campanha sistematizada de valorização dos associados, por especialidade, em jornal e rádio.
Dr. Ismael informa que a Unimed pretende fazer campanha semelhante para seus cooperados, nas
redes sociais. Definido unir forças. Item Décimo Terceiro: II Congresso Brusquense de Medicina: definido anunciar via e-mail e whatsapp e solicitar participação dos associados no evento.
Item Décimo Quarto:Spots ABM/SIMESC: temas: Diabetes (primeira quinzena) e Câncer de
Próstata (segunda quinzena). Item Décimo Quinto: Palavra Livre/Assuntos gerais: definido o
brinde de fim de ano (duas taças com logo ABM 50 anos + garrafa de vinho). Dr. Frederico relata
sobre reunião do CESCB em que sugeriu realizar a implantação do projeto de energia solar antes da
taxação do governo, aluguel de salas e transformação de uma sala em cozinha/restaurante.
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