COMUNICAÇÃO INTERNA 25/2002
1ª Quinzena de novembro de 2002.

Convocação
O SIMESC está convocando seus diretores a participarem da Assembléia Geral
Ordinária Estadual, que acontecerá no dia 06 de dezembro, sexta-feira, às 18h30min em
a
a
1 chamada, às 19h30min em 2 chamada e às 20h30min, em última chamada, com
qualquer número de associados quites com a tesouraria. Podem participar dessa
Assembléia, com direito a voz e voto, 1.360 médicos filiados. A Assembléia será em
Florianópolis, no Auditório “D” da ACM, à Rodovia SC 401, Km 4, Saco Grande.
A sua participação é muito importante!
No dia 07, sábado, haverá reunião da Diretoria Plena do SIMESC.
1.

Reunião do COSEMESC – No dia 06 foi realizada reunião do COSEMESC (Conselho
Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina), na sede do SIMESC. Uma
das principais decisões foi dar prosseguimento às ações junto à Secretaria Estadual da
Saúde e tentar marcar uma audiência com a nova equipe de governo. Estiveram
presentes representantes das três entidades – SIMESC, CREMESC e ACM.

2.

Reuniões Sindicais – As últimas reuniões regionais de 2002 ocorreram no Oeste do
estado. No dia 07 de novembro, diretores, assessores jurídico e de imprensa e a
coordenadora administrativa do SIMESC estiveram em Xanxerê, reunidos com cerca de
20 médicos daquela região e de Chapecó. No dia 08, foi a vez da região de São Miguel
D’Oeste. Estiveram presentes aproximadamente 15 médicos. Em ambas as reuniões, Dr.
Vânio Lisboa, tesoureiro, falou sobre a situação financeira da entidade, os repasses às
regionais e os serviços oferecidos aos sindicalizados. Dr. Cyro Soncini, presidente do
Sindicato fez uma explanação sobre as ações do SIMESC e do COSEMESC referentes
ao pró-labore, campanha salarial, planos de saúde, cursos de Medicina, entre outros. O
Dr. Franz Willy Cruz complementou as informações e esclareceu dúvidas. O advogado,
Dr. Luís Cláudio Fritzen, falou sobre a assessoria jurídica e a defensoria médica e
respondeu às perguntas dos médicos das regiões. A obrigatoriedade ou não de fazer
perícia judicial foi um dos assuntos em destaque nas duas reuniões.

3.

Estatuto do SIMESC – O novo Estatuto do SIMESC já está disponível na home page do
Sindicato. Após as modificações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária do dia 13
de setembro, faltavam apenas as revisões ortográfica e jurídica, etapas concluídas nesta
quinzena.

