Ata da Diretoria Regional do SIMESC de Lages
Gestão 2018/2021
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Hora: 19:00h. Local: Sede do SIMESC de Lages.

Lista de presença: Anexa.
No dia dois de março de dois mil e vinte, foi aberta a reunião da Diretoria Regional do
Sindicato dos Médicos de Lages para deliberarem sobre as próximas atividades sindicais
para o ano de dois mil e vinte. Em primeiro ponto, foi apresentada a necessidade de um
representante para ocupar o cargo de Assuntos em Residência Médica, na diretoria
regional de Lages. Foi elaborada uma agenda de atividades que ficou aprovada pelos
presentes, sendo as seguintes ações: realizar uma palestra a cada semestre para os
médicos, uma com assuntos de Direito Tributário e Previdência, outra de Direito Civil;
dois – Ter a participação do sindicato regional na Semana Acadêmica da Universidade
do Planalto Catarinense, para apresentação dos serviços e entrega de materiais do
sindicato; três – Participar do Jantar do Dia do Médico, evento realizado em outubro na
Associação Médica da Serra, e presentear os médicos presentes que são sindicalizados e
em dia com a contribuição associativa. Foi discutido também em reunião, a baixa
remuneração do Estado e a falta de reajuste. Tendo conhecimento da diretoria, foi
realizado o repasse semestral no dia dezoito de fevereiro deste ano na conta da regional
de Lages, vai ser analisado a possibilidade de realizar estes eventos utilizando o valor que
consta em caixa. Serão feitos os orçamentos e a possibilidade com o Sindicato dos
Médicos de Florianópolis para a concretização da palestra para o mês de maio deste ano.
Ficou definido próxima reunião de diretoria regional no dia treze de abril, para definição
do que ficou acordado. Nada mais havendo a deliberar, deu-se por encerrada a reunião do
Sindicato dos Médicos Regional de Lages, às vinte horas e trinta minutos.

Lages, 02 de março de 2020.

