SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA REGIONAL DE MÉDIO VALE

SIMESC - DIRETORIA DO MÉDIO VALE
Ata da Reunião do Mês de Agosto 2015

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, a partir das dezenove
horas e quarenta e cinco minutos, os Diretores do SIMESC Médio Vale reuniram-se
em reunião ordinária nas dependências do Restaurante Thapyoka, em Timbó. O
Tesoureiro Alfredo Nagel informou que recebemos a dotação trimestral do SIMESC,
no valor de R$ 12.315,00 e que o saldo atual em caixa tem o valor de R$ 24.266,07.
Quanto às manifestações nacionais por todo o país (“Vem pra rua”), resolvemos
incentivar a todos os médicos da região para que compareçam e participem do
evento. Enviaremos emails, publicaremos em nossa página do Facebook e também
faremos publicar no Jornal do Médio Vale essa convocação. Estamos fazendo um
levantamento de três operadores de telefonia e internet, pois as despesas estão
elevadas em nosso escritório; esse levantamento de dados já está sendo efetuado pela
secretária Priscila. Dr. Lothar, participando da reunião da Comissão Municipal da
Saúde, informou que está ocorrendo uma dificuldade para os profissionais da saúde,
inclusive com os Agentes da Saúde, para obedecer às medidas tomadas pela nova
Secretária Municipal da Saúde, visto que os mesmos estão muitas vezes em locais
distantes, inclusive à noite, não podendo retornar em tempo para bater o ponto na
Secretaria. Os três médicos diretores se farão presentes no SIMESC, em
Florianópolis, nos dias 21 e 22 de agosto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião.
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