Ata da Reunião Conjunta das Diretorias da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e do
Sindicato dos Médicos de Santa Catarina / Brusque (SIMESC), realizada em três de dezembro
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 04 de fevereiro de 2020. 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: nenhuma correspondência. Nenhum colega novo. Item Sexto: Novos Parceiros do Cartão do Associado: nenhum novo parceiro. Item
Sétimo: Workshop Gestão de Consultório/Clinicas: Dr. Frederico fechou parceria com a empresa
Assertive, para realizar evento no CESCB (auditório do Sindlojas), com desconto de 70% para associados ABM. Item Oitavo: Participação no Núcleo de Saúde da Acibr: Dr. Frederico sugere, e
é aprovado, a participação da ABM nas reuniões do Núcleo, ao custo de R$84,00/mês. Será divulgado aos associados para que algum membro participe. Caso não haja voluntários, a secretária
ABM/SIMESC nos representará. Item Nono: Prêmio Médico Destaque do Ano: Dr. Frederico
propõe homenagem a um colega, que de alguma forma (ato científico, humanitário, etc) valorize a
categoria. Entregue durante a celebração do dia do médico. Considerar período de outubro do ano
anterior a outubro do ano vigente. Definido nomear Prêmio Carlos Moritz. Falta determinar critérios
e forma de escolha. Item Décimo: Criação do Departamento de Defesa do Médico: Dr. Denys se
interessou em coordenar tal departamento. Dr. Charles Machado coloca o SIMESC à disposição para
ajudar. Item Décimo Primeiro: Campanha Valorização do Médico de Brusque: Dr. Frederico
sugere incluir site e mídias sociais na divulgação. Dr. Ismael sugere colocar fotos e comenta sobre
modelo e valor feito pela Endocardio no Jornal O Município. Iniciar em março de 2020. Item Décimo segundo: II Congresso Brusquense de Medicina: definido contratar uma empresa para organizar evento. Dr. Frederico pretende marcar reuniões com as comissões organizadora, científica e
social do evento. Item Décimo Terceiro: Viagem de Verão: sugerido pesquisar preços e disponibilidade em Palmas do Arvoredo e Ilha do Papagaio para o mês de março. Item Décimo Quarto:
Spots ABM/SIMESC: dezembro: agressão aos médicos pelos pacientes. Item Décimo Quinto:
Palavra Livre/Assuntos gerais: Dr. Charles sugere visita ao Dr. Ademar Duarte em 2020, devido
falecimento de seu filho e seu afastamento das entidades médicas. Dr. Humberto comenta sobre a
reunião do SIMESC em Florianópolis: a) mudança organizacional; b) informatização dos processos,
com intuito de maior celeridade e melhorar a informação sobre andamento dos mesmos; c) recomendação de seguro médico para todos; d) aumento da mensalidade.
Assinatura do Presidente ABM:_____________________________________________
Assinatura do Presidente SIMESC:__________________________________________
Assinatura do secretário ABM:_____________________________________________
Assinatura do secretário SIMESC:___________________________________________

