Ata da 329ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 02/05/2011. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificação no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. Erial, informa recebimento de ofício do médico Paulo Ribeiro de Campos, de
Taió, em que solicita análise pela diretoria do Sindicato de questão que culminou, condenação oriunda de ação
judicial em seu desfavor. Que foi entregue ao Dr. Gilberto curriculum vitae do Dr. Cleyton Machado, advogado
de Chapecó indicado para assumir o jurídico regional daquela região e ao Dr. Cyro pauta de reivindicações da
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Dr. César relata reunião dia 27/04 no SIMESC com médicos da
Prefeitura Municipal de São José para análise do projeto do PCCS. Dúvidas e questionamentos foram
encaminhados ao jurídico para análise. Reunião da FENAM Regional Sul Brasileira será em Porto Alegre, dias
25 e 26 de junho ou 01 e 02 de julho. Pauta ainda a definir. Relatos da imprensa sobre Hospital Florianópolis.
Dra. Eliane, confirma agendamento de reunião com acadêmicos da FURB no dia 07 de junho as 19:00h. Dr.
Cyro informa de ofício recebido da Prefeitura Municipal de Florianópolis, sobre equivalência salarial. Esteve
presente, juntamente com a Dra. Eliane na posse da UNIMED Grande Florianópolis dia 26/04. Informa da
aposentadoria da funcionária Mara Veiga. Recebeu comunicado de médico à respeito do valor do seguro da
Jomani (mais caro) e providenciará reunião com a seguradora. Recebeu convite da Associação Médica de
Minas Gerais, para Fórum sobre CBHPM, no dia 13 de maio.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Gilberto recebeu quatro ligações, um médico não sindicalizado, de jornalista,
médico de Corupá, para o jurídico e Dr. Telmo (Fpolis), sobre IRPF. Dr. Roman assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Pedro Alves Cabral Filho, presidente da Diretoria Regional de Balneário
Camboriú, informa que os médicos de Balneário Camboriú fecharam acordo com o plano de saúde
FUNSERVIR.
3. Ordem do Dia:
3.1. Assessoria de Imprensa: Dr. Cyro faz apresentação da jornalista contratada pelo SIMESC, Sra. Carla
Cavalheiro. Cyro faz a leitura do seu currículo e deixa a palavra com a mesma que complementa as
informações a respeito da sua atuação. Fica agendado uma primeira reunião de trabalho para dia 04 de maio.
3.2. Reunião em Blumenau: Cyro, Vânio, Zulma, Dr. Rodrigo, Dr. Erial, Dra. Lucila e Coordenadora
Terezinha. Presentes os diretores regionais de Blumenau e Médio Vale, Prefeitos e Secretários de Saúde da
Região. Debatida questão relacionada ao pagamento de plantão e sobreaviso na região, nas quais o SIMESC se
posicionou por valores compatíveis com cada localidade e não um valor único para toda a região. Informado
também da intenção de que os hospitais da região passem a ter especificidade para algumas especialidades. No
período noturno houve reunião com médicos de Blumenau, presentes diretores regionais de Blumenau, Médio
Vale e Rio do Sul, na qual foram debatidos assuntos gerais.
3.3. XIV FEMESC – 3 e 4 de junho – Balneário Camboriú: Pré programação está formatada, devendo o
folder estar pronto na semana que vem. No dia 11 de maio haverá reunião para definir os acertos finais da
programação. Definida também a logística para o apoio administrativo dos servidores do SIMESC. Cyro
apresenta a programação das mesas que já estão definidas e também a nominata dos debatedores.
3.4. Participação de Diretores: Cyro retorna o assunto, pedindo para haver uma adequação dos diretores
visando cumprir suas tarefas nos horários pré estabelecidos para cada um.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Boletim Médico 132 Avaliação. Reunião FENAM / Natal/
RN.
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 02 de maio de 2011.
(Ata redigida por César A. Ferraresi – Secretário Geral da DE do Simesc)

