ATA da 1ª ASSEMBLÉIA GERAL da APM
Regional Bauru 16abril2015
Aos 16 dias do mês de abril de 2015 na Sala “Dr.Rui Scavini” da Casa do Médico sito á Rua Amadeu Sangiovani
4-47 na cidade de Bauru (SP), reunidos ordinariamente os membros da Diretoria da APM – Associação Paulista de
Medicina Regional Bauru, o presidente Dr.Samir Salmen deu início a reunião as 20hs depois de constatar a
presença mínima exigida pelo ARTIGO 25 do Estatuto e comunicou á todos que os assuntos ali tratados e suas
respectivas resoluções e decisões seriam concluídos por voto majoritário dos presentes.

I
Inicialmente presidente da APM Regional Bauru Dr.Samir Salmen solicitou á todos a análise da ATA da 1ª reunião
APM Bauru de11 de fevereiro de 2015, a qual fora encaminhada previamente por e-mail á cada um dos diretores
e associados, sendo que sua leitura foi dispensada pelos presentes.
Posto isto, o presidente colocou em votação a análise da ATA da 1ª reunião APM Bauru de11 de
fevereiro de 2015:
Foi aprovada por unanimidade pelos presentes !

II
O presidente da APM Regional Bauru Dr.Samir Salmen informou á todos que seguindo o ARTIGO 23 do estatuto
desta associação a Assembléia Geral estava ali reunida de maneira ordinária a fim de deliberar sobre o :
Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras das contas de receita e Despesas do exercício findo, que serão
apresentados com o parecer do Conselho Fiscal; além de outros assuntos de interesse da
associação.
A solicitação de autorização para o fechamento da conta bancária da APM Bauru do Banco Itaú e a
transferência de toda a movimentação para o Banco Sicredi visto o histórico de parceria deste com
a APM Bauru ao longodas décadas.
O presidente solicitou que a secretaria da APM Bauru iniciasse demonstração e explicação mês a mês em sistema
de power point das entradas e saídas financeiras do ano de 2014, alem das movimentações bancárias nos Bancos
Itaú e Sicredi, realizadas pela diretoria anterior, a saber :

jan/14
Entradas no Banco Itaú
Entradas no Sicredi
Saídas no Banco Itaú
Saídas no Sicredi
Despesas Variaveis
Fundo de Caixa
Saldo atual Conta Corrente Sicredi
Saldo atual Conta Corrente Itau
Saldo atual Conta Investimento Itau

5067,49
27073,47
62100
75684,54
392,88
232,49
4839,95
11969,51
226865,7

fev/14 mar/14
5067,49
92462,59
5067,49
5067,49
5067,49
5067,49
4839,95
11969,51
226865,7

63746,64
90029,63
59000
47764,28
351,08
198,53
64041,48
16683,34
229053,3

abr/14 mai/14
28544,62
69357,45
44000
100433,2
330,75
174,83
6991,42
107008,5
104228,8

28544,62
74300,24
44000
100433,2
330,75
174,83
6991,42
107008,5
104228,8

jun/14
26578,26
77862,76
46000
96715,82
285,95
288,88
6786,84
87542,86
104980,4

jul/14 ago/14
43367,92
92919,74
67000
96512,46
362,94
275,94
5661,32
63853,25
67838,54

24893
117345,2
86000
116200,4
242,63
153,33
6348,01
3346,87
47094,28

set/14 out/14 nov/14 dez/14
3522,26
82953,98
52200
81080,49
340,58
283,75
8039,9
1476,86

5114,19 6847,95 4492,14
31761,3 32779,67 48770,48
15000
44003,68 35798,27 39705,28
362,79 457,08 565,8
119,96 112,88 347,08
-4827,44 -833,05 861,56
6592,62 13388,67 4793,72
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Na sequência estas planilhas foram apresentadas como evolução patrimonial e gastos em forma de gráficos :

Foram explicados á diretoria a sequência de gastos e transferências interbancárias assim como os aportes
financeiros feitos pela APM São Paulo á APM Bauru no intuito de financiar a reforma da sede e reconstrução do
Salão Social Assaf Adba.
Também foram informados os senhores associados que este presidente foi notificado que do total de gastos com
as reformas e reconstrução houve transferência de aporte financeiro pessoal feito pelo ex presidente Dr.José
Eduardo Marques no intuito de ajudar a APM Bauru á concretizar a obra.
O presidente Dr.Samir Salmen, informou aos colegas que pediu á secretaria que preparasse uma planilha com
gastos e repasses financeiros feitos pelo ex presidente e que em breve os entregaria a diretoria para ciência
assim como os levará á São Paulo pedindo que a APM Estadual faça o ressarcimento ao ex presidente.
Posto isto, o presidente colocou em votação :
A aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras
das contas de receita e Despesas do exercício findo de 2014.
O fechamento da conta bancária da APM Bauru no Banco Itaú e a transferência de toda a
movimentação para o Banco Sicredi.
Ambas foram aprovadas por unanimidade pelos presentes !
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III
Na sequência presidente da APM Regional Bauru Dr.Samir Salmen informou á todos que recebeu solicitação do
diretor do SIMESP (Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo) Dr Jeferson Kenji para que a APM Bauru
cedesse uma área física na casa do médico a fim de que uma regional do sindicato se instalasse aqui.
Informou o presidente que inicialmente haveria a proposta do SIMESP de pagar por aluguel da área física, o que
na visão do mesmo, seria dispensável considerando a excelente iniciativa de estarem próximos uma associação e
uma representação sindical ambas defendendo médicos.
Explicitou que entendia que a cessão da área física deveria ser gratuita, porém que gastos com telefonia, água,
luz e secretários, evidentemente correriam por conta do SIMESP.
Posto isto, o presidente colocou em votação :
A aprovação pelos associados de a APM Bauru, ceder uma área graciosamente ao
SIMESP, correndo por conta deste último gastos com telefonia, água, luz e secretários.

IV

Foi aprovada por unanimidade pelos presentes !

O quarto tópico da assembleia teve o objetivo de explicitar aos presentes de que o atual presidente eleito
gostaria de trabalhar com um jurídico de seu conhecimento e que desse orientação inicial aos associados em caso
de processos de natureza exclusivamente ético profissional.
Informou aos presentes ter recebido proposta neste sentido do Dr.Fernando Montes Lopes, reconhecido
profissional do direito de Bauru, professor universitário e bastante familiarizado com processos desta natureza.
O presidente explicou á todos, que a APM não teria condições financeiras de mantê-lo profissionalmente, mas que
o mesmo diante da colocação de que a APM São Paulo desativara seu setor de defesa profissional por problemas
com a OAB da capital, Dr.Fernando Montes Lopes se ofereceu para ajudara a associação graciosamente.

Posto isto, o presidente colocou em votação :
A aprovação pelos associados do estabelecimento de uma parceria da APM Bauru com
Dr.Fernando Montes Lopes a fim de dar acessoria – inicial – aos associados em casos de
processos de natureza exclusivamente ético profissional.
Foi aprovada por unanimidade pelos presentes !
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Por fim ás 21:45hs Dr.Samir Salmen, deu os trabalhos e a reunião por encerrada agradecendo á todos pela
presença.
Bauru, 16 de abriliro de 2015.
Esta ATA vai assinada pelos presentes :
PRESIDENTE : SAMIR SALMEN
VICE PRESIDENTE : MARCOS CABELLO DOS SANTOS
1º TESOUREIRO : LUCINERI MARIA BICARATO TURRA
2º TESOUREIRO : VIVIANE NAKAMURA ANGELOTTI
1º SECRETÁRIO : LEONOR DE FATIMA SANTOS
2º SECRETÁRIO : EUDES SOARES DE S NOBREGA
1º DIRETOR CIENTÍFICO : ROBERTO DAGHER
2º DIRETOR CIENTÍFICO : MARCIO AUGUSTO FERREIRA
DIRETOR DEFESA PROFISSIONAL : KATIA ELENA SEMEGHINI CAPUTO
DIRETOR SÓCIO-CULTURAL : NEWTON TERUO
CONSELHO FISCAL : ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL : JEFERSON KENGI SATO
CONSELHO FISCAL : ANDRE LUIS FONTANA
SUPLENTE : CHRISTIANO ROBERTO BARROS
SUPLENTE : MARCELO VASCONCELLOS ANGELOTTI
SUPLENTE : ROGER TEDDE MANSANO
DELEGADO : JOSE EDUARDO MARQUES
DELEGADO : CARLOS ALBERTO MONTE GOBBO
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