Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Data: 16 de Outubro de 2013.
Horário de início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise Balvedi Damas, Dra. Suzana Maria Menezes
de Almeida, Dr. Carlos Fischer e Maiara Ziehmann (secretária)
1. Ata da reunião regional Joinville de 02 de Outubro de 2013
Feita a leitura e aprovação da Ata da Reunião da Regional SIMESC do dia 02
de Outubro de 2013.
2. Informes. 2.1 Dra. Tanise expõe que sua demissão do cargo de médica
endocrinologista na Clínica SESI de Joinville foi cancelada pela própria
empresa depois de terem dado aviso prévio, devido a fazer parte da Diretoria
do SIMESC. 2.2 Dra. Tanise coloca que entrou em contato com Dr. César
Ferraresi, da Executiva, que aprovou o fornecimento de apoio jurídico,
contábil e financeiro ao Centro Acadêmico da Univille, discutido em reunião
prévia. 2.3 Dr. Marcelo informa que foi realizada reunião com acadêmicos de
Medicina da Univille (Universidade de Joinville) no dia 02 de Outubro de 2013
à noite. Reunião mostrou-se produtiva, apesar do baixo índice de
comparecimento dos acadêmicos.
3. Novas filiações de médicos do PRO-RIM
Dr. José Aluísio Vieira (Dr. Xuxo) foi convidado para a reunião de hoje, porém
não pôde comparecer. Nova reunião será marcada. Assunto: busca de novas
filiações de médicos do PRO-RIM para o SIMESC.
4. Prestação de Contas
Será agendada uma reunião com a contadora do SIMESC (Katiane), para
acerto de contas dessa Regional. Discutido sobre algumas despesas
relacionadas aos últimos meses.
5. Compra de geladeira e microondas para a sede
Informado sobre a compra do microondas marca Consul (preço R$ 202,00,
com frete) para esta sede Regional. Discutido sobre a compra de um frigobar.
Está sendo feita a pesquisa de preços. A compra foi aprovada por todos da
diretoria.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Dr. Carlos A. Fischer

