Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 029-2014-JO
Data: 10 de Setembro de 2014.
Horário de início da reunião: 12h15min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana Maria Menezes de
Almeida, Dr. Carlos A. Fischer, advogado Dr. Felipe R. Ramos e Maiara
Ziehmann (secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 27 de Agosto de 2014 e
aprovada.
2. Informes
2.1 Foi providenciada a compra do tecido para restauração da parede interna
do lavabo da sede. Estamos aguardando o profissional para a colocação do
tecido. Assim que as obras forem finalizadas, repassaremos o valor gasto à
Administração do Condomínio, para ressarcimento.
2.2 Uniforme para secretária
Foi aprovada a aquisição de uniforme para a secretária da Regional Joinville.
Serão providenciados orçamentos, para aprovação dos valores.
3. Pauta
3.1 Carta Femesc
Estamos aguardando algumas informações adicionais da publicação: qual dia
mais adequado, que atinja maior número de leitores e qual seção do jornal
publicar (jornal A Notícia). A autorização para publicação deverá ser
concedida em seguida.
3.2 Telefonia
Agendada reunião com representante de operadoras de telefonia móvel para
dia 16/09/2014, às 15h30min. Dra. Suzana M.M. de Almeida irá atender o
representante da operadora e expor as propostas à Diretoria da Regional, em
próxima reunião.
3.3 Assinatura de jornais
Não foi aprovada a assinatura de jornais pela Regional Joinville.
3.4 Renovação do Contrato de Aluguel da sede
Foi aprovada, pela Diretoria da Regional, a proposta de renovação do
contrato de aluguel da sede, visto que foi utilizado o devido índice de reajuste
do valor. O contrato foi avaliado também pelo Jurídico.
3.5 Palestra de Responsabilidade Civil
Estamos aguardando uma sugestão de data, por parte do Departamento
Jurídico da Executiva, para que o evento possa ser organizado.
4. Assuntos gerais.
Ata redigida pela Dra. Suzana M.M. de Almeida

