SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ESTADUAL DO SIMESC
GESTÃO 2015-2018
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta minutos, no
Acquamar Hotel, sito à Rua das Gaivotas nº 1114, praia dos Ingleses, em Florianópolis, SC, reuniram-se os
membros da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais do SIMESC, além de seus associados quites com
a tesouraria. Dr. Vânio Cardoso Lisboa, presidente do SIMESC, abre a assembleia solicitando à Dra. Zulma
Sueli Carpes da Natividade, Secretária Geral do SIMESC, que faça a leitura do Edital de Convocação que
contempla os seguintes pontos de pauta: 1. Relatório de atividades da Diretoria Executiva e das Diretorias
Regionais; 2. Prestação de contas da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais; 3. Previsão Orçamentária
para 2018. Dr. Vânio explica a dinâmica da reunião, passando a palavra à Dra. Zulma para que faça a
apresentação do primeiro ponto da pauta: Relatório de atividades da Diretoria Executiva e das Diretorias
Regionais. A Secretária Geral apresenta o relatório da Executiva e das Regionais. Em seguida Dr. Fábio
apresenta a prestação de contas da Executiva e das Regionais iniciando pela apresentação do Balanço
Patrimonial. Colocado em votação sob a coordenação dos Diretores Regionais Lothar Stange (SR do Médio
Vale) e Agostinho Bernardi (SR de Videira), o Balanço Patrimonial foi aprovado por unanimidade. Dr. Fabio
apresenta também a prestação de contas Regional por Regional e passa a palavra ao Conselho Fiscal para que
emita o parecer. Dr. Evaldo dos Santos representando o Conselho Fiscal, recomenda a aprovação das contas
de todas as Regionais. Colocado em votação pelo Dr. Lothar, as contas das Regionais são aprovadas por
unanimidade. Dr. Agostinho noticia a suspensão do momento Simesc em Videira. Dr. Lisar observa que
algumas Regionais não têm seus valores financeiros aplicados. Dr. Fábio passa a apresentar a Previsão
Orçamentaria para 2018, lembrando que a Contribuição Sindical não mais entrará nas receitas do SIMESC,
mas tão somente a Contribuição Associativa. Pede aos colegas que estimulem seus pares a continuar pagando
a Contribuição Sindical, agora voluntária. Nomina também as despesas item a item, anunciando um saldo final
positivo de R$ 168,00 reais. Lista os valores das Contribuições Associativas. Solicita novamente que o Dr.
Evaldo leia o parecer do Conselho Fiscal para a aprovação de Previsão Orçamentária para 2018. O Conselho
Fiscal recomenda a aprovação da mesma, que é aprovada pela assembleia em votação. Dr. Vanio explica que
por conta dos cortes necessários, amanhã o assunto será discutido na RDP. Encerra a assembléia geral ordinária
e eu Zulma Sueli Carpes da Natividade Secretária Geral do SIMESC, lavro a presente ata que vai por mim
assinada.
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Florianópolis, 08 de Dezembro de 2017.

