Ata da Reunião da Diretoria Regional do SIMESC de Lages
Gestão 2012/2015
Data: 27/02/2015. Hora 21h. Local: Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.
Lista de presença: Anexa.
Em nova reunião realizada pela Diretoria Regional do Sindicato dos Médicos de Lages
no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e quinze, às vinte e uma hora, tendo como
local o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, estiveram presentes conforme lista de
presença o Presidente Regional doutor Ricardo Gargioni, o Secretário de Apoio ao
Graduando em Medicina doutor Áureo Souza e o novo secretário, doutor Jacson
Tirello. Em primeiro ponto foi recebido do doutor Hélio Ortiz, presidente da Sociedade
Catarinense de Terapia Intensiva via contato informal a solicitação de uma parceria a
esta diretoria do Sindicato dos Médicos para a divulgação do Simpósio Catarinense de
Terapia Intensiva. O doutor Hélio sugeriu que a SOCATI iria sortear cinco inscrições
para o simpósio entre os acadêmicos do quinto e sexto ano de medicina da
Universidade do Planalto Catarinense e o sindicato faria o sorteio da diária do Hotel
Mercure em Balneário Camboriú, onde será realizado o simpósio para esses
acadêmicos. Em relação, os participantes por unanimidade aprovaram a parceria e
estipularam a data de três de março para a realização de instruções do Sindicato
Médico aos acadêmicos de medicina do quinto e sexto ano juntamente com um coffee
break e um sorteio às inscrições do simpósio. Como segundo item de pauta fixamos o
dia quatorze de março para realizar o churrasco de boas-vindas aos residentes da
nossa região. Recebemos listagem dos sócios inadimplentes de nossa região pela
executiva e fica estipulado que iremos entrar em contato com os mesmos para tentar
regularizar a situação. Doutor Ricardo comenta que alguns colegas da lista mudaram
de estado ou de regional e veremos como regularizarmos a situação deles. Doutor
Áureo comentou que os profissionais vinculados à Secretária de Saúde do Estado não
estão recebendo a produtividade em seus salários. Fica estipulado então que iremos
marcar uma reunião com a diretora do Hospital Tereza Ramos nesta semana para
tentarmos resolver este problema. Nada mais havendo a deliberar deu-se por
encerrada a reunião do Sindicato dos Médicos Regional de Lages, às vinte e duas horas
e trinta minutos.

Lages, 27 de fevereiro de 2015.

