Ata da 330ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 09/05/2011. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Zulma informa que participou da reunião do corpo clínico da PMF cuja
pauta era a reivindicação salarial, com apresentação do documento proposto pelo Simesc e aprovado
pelos médicos, mas com a negativa do diretor clínico em apor sua assinatura. Vânio informa sobre
reportagem veiculada no DC de 08 de maio sobre a especialidade de Pediatria. Renato informa sobre
reunião mantida com a nova jornalista Carla Cavalheiro para definir os termos do contrato de trabalho
e tarefas. Dr. Rodrigo informa da paralisação dos médicos do hospital Teresa Ramos de Lages. Cyro
faz os seguintes informes: que no dia 03 de maio aconteceu uma reunião com os Acadêmicos de
medicina de Tubarão para apresentação do Simesc, e que na mesma data, a comitiva formada por
Cyro, Eliane, Sônia e Roman, Dr. Ângelo Kniss e a Coordenadora Terezinha participou de uma
reunião com os médicos de Tubarão, para tratar entre outros assuntos de questões jurídicas. Também se
fizeram presentes os diretores regionais de Tubarão Vendramin e Akilson e os diretores regionais de
Laguna Odimar e Zanatta. Cyro e os diretores da executiva cobraram ações das diretorias regionais;
que no dia 04 de maio participou de reunião na SES, juntamente com Márcia Ghellar (ACM) e Dr.
Benedetti (anestesista) para tratar da situação dos hospitais (“levantamento in loco”), judicialização e
falta de anestesistas (como resolver?), ficando a próxima reunião agendada para o dia 11 de maio na
SES; que recebeu da FRSB um DVD com a gravação da mesa redonda sobre “Pagamento por
Performance”, DVD este também disponibilizado para todas as DR Simesc e Sindicatos de base da
FRSB; que recebeu da FENAM convite para participar da audiência pública sobre “Saúde
Suplementar” na Câmara dos Deputados no dia 10 de maio; que recebeu convite da Academia
Catarinense de Medicina para a sessão de acolhimento dos novos membros no dia 13 de maio às 20
horas na ACM; sobre 62 atendimentos de IR efetuados pela Assessora Contábil (20% superior a 2010),
assim como 14 atendimentos mensais de contabilidade.
2.2. Plantão de Diretoria: Roman informa que não recebeu telefonemas no período. Cyro assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: César informa do recebimento dos relatórios trimestrais referentes aos
meses de janeiro, fevereiro e março, das DR Joinville e Médio Vale.
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião Executiva FENAM (30/04/11) – relato – Vânio faz o relato do evento que ocorreu na
cidade de Natal –RN e que contou com a presença do Secretário de Estado da Saúde do RN. Dentre as
várias manifestações das lideranças sindicais e sindicalistas presentes destaca os temas EC 29, carreira
de estado para a saúde, escolas médicas, paralisação do dia 07 de abril e informes das federações
regionais.
3.2. Boletim Médico: nº 132 (avaliação) e nº 133 (primeiras idéias): Os diretores foram unânimes na
avaliação positiva do BM 132, com destaque para a matéria de capa sobre OS e OSCIPS. Também foi
registrado o aumento do número de páginas para 32. Foi apresentado o “espelhamento” do BM 133 e
sugerido o XIV FEMESC como matéria de capa.
3.3. Análise de pedido de Médico de Taió: Discutido entre os presentes e definido pelo acatamento
do pleito.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião:
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 09 de maio de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes 1ª Secretária da DE do Simesc)

