COMUNICAÇÃO INTERNA 06/2001
1ª e 2ª Quinzenas de Dezembro de 2001.

1.

Assembléia Geral Ordinária Estadual – No dia 14 de dezembro de 2001 foi realizada a
AGO Estadual, sendo apreciados e aprovados os Relatórios das Ações Sindicais da
Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais de Blumenau e do Médio Vale. Foi
concedido pela AGO prazo até o dia 31 de janeiro de 2002 para que as outras regionais
encaminhem os seus relatórios. Também foram apreciadas e aprovadas as Prestações de
Contas da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais do Extremo Oeste, Jaraguá do
Sul, Joaçaba, Joinville, Laguna e Médio Vale. Foi decidido que as regionais de Blumenau,
Brusque, Itajaí, Lages e Tubarão terão suas contas analisadas obrigatoriamente na
próxima AGO Estadual. A Diretoria Executiva ficou autorizada a efetuar o repasse
financeiro para essas Diretorias Regionais, se as respectivas Prestações de Contas,
encaminhadas até o dia 15 de janeiro de 2002, tiverem parecer favorável do Conselho
Fiscal. Foram também aprovados na AGO, o Planejamento para 2002 e a Previsão
Orçamentária da Diretoria Executiva. Na AGO foram declarados vagos os cargos da
Diretoria Regional de Itajaí, a pedido; e foram aprovados os nomes dos colegas Franklin
Melo Filho, Carlos Alexandre de Souza e Paulo Albuquerque para compor a Diretoria
Regional de Joaçaba.

2.

Reunião da Diretoria Plena – No dia 15 de dezembro foi realizada reunião da Diretoria
Plena do SIMESC, cujas principais deliberações foram: a) Estender a todos os médicos
novos (graduados até 2 anos) o pagamento da semestralidade reduzida (R$ 22,00), a
exemplo do que já ocorre com os médicos residentes; b) Calendário 2002, com destaque
para o IV FEMESC, em Lages, no 2° trimestre; c) Distribuição das Comunicações Internas
a todos os médicos filiados, sob responsabilidade das Diretorias Regionais.

3.

Reunião do COSEMESC – Dia 19 de dezembro foi realizada reunião ordinária do
COSEMESC. A reunião extraordinária, com o Secretário Estadual de Saúde, marcada
para o dia 18 de dezembro, foi cancelada em razão de compromissos do Secretário.
Assim, foram frustradas as expectativas de debater os assuntos: Remuneração Médica,
Condições de Trabalho para o Médico e a Contratação de Médicos em caráter temporário.
Justificativas à parte, esperamos que as entidades médicas estaduais tenham o respeito
que merecem. Aguardamos a nova data!

