Relatório de atividades da Diretoria Regional de Caçador
Período: janeiro de 2022 a março de 2022
Diretores:
Presidente Regional: Dra. Marina dos Santos Gomes Monteiro
Secretário Regional: Dra. Ilse Maria Schmidt Driessen
Tesoureiro Regional: Dra. Daniel Rossano Correa
Dir. Reg. Apoio ao Graduando em Medicina: Dr. Fabio Herget Pitanga
Dir. Reg. Apoio ao Médico Pós-graduando: Dr. Fábio Casagrande do
Nascimento
Cidades que compõem a Regional:
* Caçador
* Matos Costa
* Lebon Regis
* Calmon
* Rio das Antas
Sede (Endereço): Sem sede fixa
1. ATIVIDADES
1.1. Reuniões da diretoria regional: : As ações sindicais ocorreram de maneira
informal
entre
os
membros
da
diretoria
regional.
Sendo que a presidente, Dra. Marina, teve alguns encontros para alinhar e planejar
estratégia de maneira a tentar reunir todos os sindicalizados da regional.
Também ocorreram discussões entre a presidente regional e seu tesoureiro, dr.
Daniel, no sentido de discutir situações em que pudessem auxiliar colegas com
necessidade de orientações com relação à suas demandas individuais.
Dr. Fábio Pitanga sempre presente atendendo às demandas dos acadêmicos da
UNIARP, uma vez que é docente nessa instituição.








Da diretoria regional com outras entidades médicas regionais
(COSEMESC)

Da diretoria regional com a diretoria executiva








Da diretoria regional com médicos residentes





Da diretoria regional com acadêmicos de medicina





Da diretoria regional com cooperativas médicas






Outras reuniões

1.2. Movimentos Médicos e Ações Sindicais
Dra. Marina sempre presente nos grupos médicos da cidade de Caçador, de forma à
orientar os colegas com relações à suas demandas individuais e também em grupo, em
especial os colegas da UPA Municipal de Caçador, que estavam passando por situações
que levantavam muitas dúvidas sobre a atuação individual de membros locais do poder
legislativo. Todas as ações e orientações tiveram o apoio, avaliação e acompanhamento
do setor jurídico e da Diretoria na pessoa do Dr. Cyro.
Dra. Marina atuando no sentido de divulgar o trabalho do sindicato, elucidando dúvidas
dos colegas e mostrando a importância da adesão dos colegas no sentido de fortalecer a
ação sindical.

1.3. Atividades e/ou Eventos Sociais
Ainda sem voltar aos eventos sociais presencialmente, porém já em planejamento para
realizar evento para o final de abril para receber a Diretoria.
2. FILIAÇÕES

2.1. Número total de filiados: 33

2.2. Número de filiações no período: ---

3. INADIMPLÊNCIA
3.1. Número total de inadimplentes: 2
3.2. Número de filiados tornados adimplentes no período: 2

4. SUGESTÕES

03 de abril de 2022

Dra. Ilse Maria Schmidt Driessen
Secretária Regional

