SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FORMATO DIGITAL – 07/04/2021

1 - Edital de Convocação.
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Fone: (48) 3223.1060 – (48) 3222.9279
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- FORMATO DIGITAL EDITAL DE RETIFICAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina (SIMESC), no uso de suas
atribuições e em cumprimento ao que determinam o artigo 59º e o § 1º do artigo 60º do Estatuto, convoca as
eleições para a Diretoria Executiva, para o Conselho Fiscal e para as Diretorias Regionais do SIMESC e,
considerando as restrições impostas pelo Governo do Estado de Santa Catarina através do Decreto nº 1.221 de
23 de março de 2021, RETIFICA o Edital publicado na data de 15 de março de 2021 e convoca seus associados a
participarem da Assembleia Geral Extraordinária - em FORMATO DIGITAL, a ser realizada no dia 07 de abril de
2021, às 18h00min em primeira chamada, às 18h30min em segunda chamada e às 19h00min com qualquer
número de associados quites com a tesouraria, em última chamada, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia:
1.

Eleição da Comissão Eleitoral (03 associados) para o pleito de 2021.
Observações:

1) para participar o(a) médico(a) filiado(a) deverá inscrever-se respondendo à e-mail institucional enviado
em endereço cadastrado ou enviando e-mail pessoal ao SIMESC, preenchendo os dados solicitados, até 03 (três)
horas antes da primeira chamada;
2) “estarão habilitados a voz e voto nas Assembleias Gerais os associados quites com a tesouraria do
Sindicato até 01 (uma) hora antes da primeira chamada” (parágrafo 1, artigo 47 - Estatuto);
3) regulamento disponível no site www.simesc.org.br.
Florianópolis, 26 de março de 2021.
Cyro Veiga Soncini
Presidente

2 – Orientações para participação na Assembleia:
a - o Simesc enviará ao associado(a) o convite para inscrição na AGE - por e-mail já
cadastrado;
b – o(a) associado(a) poderá manifestar seu interesse em inscrever - se para a AGE enviando
mensagem ao Simesc (simesc@simesc.org.br), por um seu e-mail não cadastrado - que
passará a ser;
c - em ambos os casos o(a) associado(a) terá a inscrição confirmada somente após o
preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada no ANEXO I deste Regulamento, e
enviada ao Simesc, através do e-mail simesc@simesc.org.br;
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d - com a inscrição confirmada o Simesc enviará esta informação à empresa
COOPERSYSTEM, operadora do sistema de tele Assembleia;
e - após o recebimento da inscrição, a empresa COOPERSYSTEM enviará por e-mail, as
instruções e o link para acesso ao sistema digital de participação na AGE e efetivação do
cadastro na plataforma digital disponibilizada, em até 01 (uma) hora antes da primeira
chamada;
f - caso o(a) associado(a) tenha algum problema em alguma etapa do processo, ou tenha
dúvidas de acesso ou uso da plataforma digital deverá entrar em contato com o Simesc pelos
telefones (48) 0800644-1060 (48) 3223-1060 ou pelo e-mail simesc@simesc.org.br.

3- Dinâmica da Assembleia
Será informado em seu início, tendo apenas um item na pauta.
4 – Votações
Serão realizadas através da plataforma digital, com orientações durante a assembléia.

Diretoria Executiva
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ANEXO I
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FORMATO DIGITAL – 07/04/2021

FICHA DE INSCRIÇÃO

CRM ____________
NOME_____________________________________________________________________________
CPF________________________RG _________________ORGÃO EXPEDIDOR _________UF_____
ESTADO CIVIL __________________________ DATA DE NASCIMENTO ______/______/_______
CIDADE________________________________
E-MAIL______________________________________________________________________________
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