Relatório de atividades da Diretoria Regional de Balneário Camboriú
Período: janeiro a junho 2020
Diretores:
Presidente Regional: Silvia Maria Carvalho de Mattos
Secretário Regional: Marcelo Henrique Rovaris
Tesoureiro Regional: Priscila da Silva Daflon
Cidades que compõem a Regional:
* Balneário Camboriú
* Bombinhas
* Camboriú
* Itapema
* Porto belo

Sede (Endereço): Sede compartilhada com Itajaí Rua: Aririba, 100, sala 9, praia brava,
Itajaí, SC. (anexo á assoc. Renal vida).

1. ATIVIDADES
1.1. Reuniões (Datas)



Da diretoria regional
16/01/2020 reunião conjunta Bal. Camboriú/Itajaí assuntos abordados:
 Analise e aprovação de aquisição de serviços (projeto marcenaria) na sala
Simesc.
 Definido auxilio transporte para a servidora Andreline.
 Aquisição de serviços de telefonia e internet.
 Providencias contratuais para locação da sala
 13/02/2020 Reunião entre diretores de Balneário Camboriú assuntos:
 Pagamento do projeto dos moveis da sala para a designer.
 Aguardando cabeamento internet.
 Escolha do orçamento do imobiliário da costa esmeralda avaliado em
R$7.4600,00.
 Relatório financeiro.
 Dra. Silvia está sem acesso ao login e senha para envio do relatório
trimestral.
 Pedir por escrito a decisão do vale transporte da secretaria.
 Orçamentar mídia digital.
 Decidido comprar chip em Balneário Camboriú, pré pago.
 Patrocinar ligas, palestras para residentes e chamar diretor acadêmico.

 Alguns assuntos importantes que estava em pauta na reunião anterior
como: ar condicionado na sala do advogado, TV de 32 pol. Diogo ver
sobre a publicidade.
 reunião no gabinete do prefeito realizado no dia 24/01/2020 sobre
segurança do médico na secretaria da saúde.
 12/03/2020 reunião conjunta Bal. Camboriú/ Itajaí, assuntos abordados:
 Analise valor a ser pago pelo aluguel
 Análise das atividades médicas no hospital Municipal Ruth
Cardoso e PA da barra, sendo encaminhado á diretoria estadual.
 09/04/2020 reunião conjunta Bal. Camboriú/Itajaí assuntos abordados:
 Adequação do designer
 Climatização da sede (sala advogado);
 Aquisição de aparelho TV.
 18/05/2020 reunião conjunta Bal. Camboriú/Itajaí assuntos abordados:
 Analisar e orientar a fata de pagamento aos médicos que atendem
no PS do hospital Municipal Ruth Cardoso.


Da diretoria regional com outras entidades médicas regionais
(COSEMESC):
 16/04/2020 Reunião com a Diretoria e, regionais por tele reunião:
 receituário médico digital
 solicitação insalubridade plena SES Florianópolis
 seguro de vida médico.
 22/06/20
 Relato reunião com Cosemec-Sindisa.
 Por motivos superiores necessitei ausentar-me.


Da diretoria regional com a diretoria executiva



Da diretoria regional com médicos residentes: não houve



Da diretoria regional com acadêmicos de medicina: não houve



Da diretoria regional com cooperativas médicas: não houve



Outras reuniões:



05/05/20 Reunião colaboradores
 Abordado o problema da negligência nos tempos de pandemia com
relação a outras doenças. Necessidade de se verificar o que está sendo
feito nos municípios.
 Conversado sobre a retomada parcimoniosa as atividades. Diretorias não
tem como deslocar-se para sedes no interior, seguindo atividade com
limitação.

 Segue conversas sobre a Insalubridade Plena.
 15/06/2020 Reunião com colaboradores e secretários:
 Retomada lenta das atividades
 Insalubridade Plena
 Marco regulador médicos residentes

1.2. Movimentos Médicos e Ações Sindicais: não houve
1.3. Atividades e/ou Eventos Sociais: não houve
2. FILIAÇÕES
2.1. Número total de filiados:
2.2. Número de filiações no período:
3. INADIMPLÊNCIA
3.1. Número total de inadimplentes:
3.2. Número de filiados tornados adimplentes no período:

4. SUGESTÕES
Em 04/06/20 Sala do SIMESC ITAJAÍ/B. CAMBORIÚ COMPLETA SUAS
INSTALAÇÕES. (móveis,cortinas,telefone)

16 de julho de 2020

att,
Silvia Maria Carvalho de Mattos
Silvia Maria Carvalho de Mattos
Presidente Regional Balneário Camboriú

