SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ESTADUAL DO SIMESC
GESTÃO 2018-2021
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, ás dezenove horas, no Hotel Majestic
Palace, sito a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2746, Centro, Florianópolis I SC, reúnem-se os
membros da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais do SIMESC, além de seus associados quites com a
tesouraria. Dr. Roman Leon Gieburowski Junior, Secretário Geral, lê o edital de convocação que contempla os
seguintes pontos de pauta: Relatório de Atividades; Prestação de Contas das Diretorias Executiva e Regionais;
Previsão Orçamentária para 2020 e sobresta a Assembleia por 10 minutos. Dr. Cyro Veiga Soncini, Presidente,
reabre a AGO explicando como irá transcorrer a reunião e passa a palavra ao Dr. Roman para que faça a
apresentação do primeiro ponto da pauta: Relatório de atividades da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais.
O Secretário Geral apresenta os relatórios fazendo um breve relato dos trabalhos realizados e dos serviços oferecidos
pelo SIMESC. Ressalta a importância dos trabalhos das Diretorias Regionais e de que as mesmas devem realizar
reuniões periódicas para alavancar as ações das Regionais. Lembra ainda aos Secretários Regionais a necessidade
da entrega dos relatórios trimestrais de atividades no prazo. Coloca a tarefa sob apreciação da plenária e a tarefa é
considerada realizada. Em seguida o Dr. Rafael Miranda Lima, Primeiro Tesoureiro, faz apresentação do Balanço
Patrimonial e das Prestações de contas da Executiva e das Regionais, (Araranguá, Balneário Camboriú, Brusque,
Blumenau, Centro Oeste, Caçador, Chapecó, Extremo Oeste, Itajaí, Joaçaba, Jaraguá do Sul, Joinville, Laguna,
Lages, Mafra, Médio Vale, Rio do Sul, São Bento do Sul, Tubarão, Videira, Xanxerê) exceto da DRde Canoinhas
que por problemas nos tramites com o banco não entregou sua prestação em tempo hábil. Dr. Cyro propõe que a
DR de Canoinhas possa apresentar a prestação de contas ao Conselho Fiscal para que caso aprovada seja
reconhecida na Reunião de Diretoria Executiva do dia 16/12, liberando os repasses em 2020 para a Regional. Esta
prestação de contas deverá ser apreciada na AGO de 2020. Com o parecer positivo do Conselho Fiscal a proposta
é aprovada por unanimidade. O Conselho Fiscal também ofereceu parecer favorável ao balanço patrimonial e às
prestações de contas das diretorias executivas e regionais, sendo aprovado por unanimidade. Dr. Cyro apresenta o
item 3 da Assembleia (Previsão Orçamentária para 2020) e lança proposta para aumento da mensalidade a partir de
janeiro de 2020, explicando que a mensalidade associativa não tem reajuste há 42 meses e o aumento proposto é de
R$ 10,00. Assim, o valor da mensalidade integral passará a R$ 95,00. Explica ainda que com o término da
contribuição sindical o sindicato deixou de receber uma receita aproximada de R$ 500.000,00 ao ano. Abre para
manifestações e falam os colegas Drs. Humberto Terno Eto, (pR Brusque) Mauro Machado (PR ltajaí) e Roman
Leon (Secretario Geral). Dr". Juliane Ferrari lê parecer do Conselho Fiscal considerando este aumento proposto e
colocado em votação, sob a coordenação do Presidente Dr. Cyro Veiga Soncini, o aumento da mensalidade é
aprovado por unanimidade. Dr. Cyro agradece a presença de todos os Diretores da Executiva e das Regionais e
passa a palavra para a Diretora de Assuntos Sociais e Culturais, Dr" Eliane Silveira Soncini, que convida a todos
para particip
omenagem aos Sócios Vitalícios e do jantar que acontecerão a seguir. Encerra a Assembléia
Geral
mária e eu M . a Francieli da Silva, funcionária do SIMESC, lavro a presente ata que vai por mim e
pelo r. Roman Leon Gie urowski Junior, Secretário Geral, assinada.
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Florianópolis, 29 de novembro de 2019.

