Ata da 346ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 05/09/2011. Hora 19h30 min. 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: Leopoldo informa que na próxima reunião da executiva (dia 12/set), o
Simesc receberá um pequeno grupo de emergencistas do HGCR; que recebeu e-mail da ACM
convidando para o 1º Forum de Integração Médico Jurídica que acontecerá nos dias 22 e 23 de
setembro e em relação à Tesouraria informa que as DRs Caçador, Centro-Oeste e Lages, a exemplo de
Médio Vale e Videira, receberam o repasse diferenciado, porque além de terem mais de 30% de
médicos filiados, participaram do XIV Femesc e enviaram os relatórios do 1º semestre de 2011; que
está sendo mantido contato com os sócios inadimplentes com alguns retornos e que as contas do mês
de agosto fecharam “no azul”. Cyro faz os seguintes informes: que no dia 30 de agosto participou,
juntamente com Eliane e Dr. Rodrigo Leal, de reunião com médicos anestesistas do HMMKB em
Itajaí; que no dia 01 de setembro recebeu em reunião o diretor clínico Renato Figueiredo, o vice-diretor
clínico Fábio Schneider e as médicas Alessandra Garcia e Ana Vidor, todos atuantes na Secretaria
Municipal de Saúde de Florianópolis, para tratar da audiência com o SMS no dia 15 de setembro, onde
serão discutidos o pleito dos médicos daquela Prefeitura, os problemas de gerenciamento nas UPAS e a
violência contra médicos; sobre denúncia feita pelo Simesc ao MP e ao MP do Trabalho sobre as
formas de contratação de médicos emergencistas do Hospital Infantil Seara do Bem de Lages; que
recebemos ofício do deputado Jailson de Lima agradecendo o apoio manifestado; sobre recebimento
de convites para participar do XVIII Congresso Catarinense de Medicina nos dias 16 e 17 de setembro
e para o aniversário de 14 anos da Usimed Grande Florianópolis no dia 09 de setembro.
2.2. Plantão de Diretoria: Vânio não recebeu ligações relevantes. Zulma assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
3. Ordem do Dia:
3.1. Boletim Médico 134 (breve apresentação): Renato agenda reunião do conselho editorial para o
dia 14 de setembro às 17 horas no Simesc. A jornalista Camila apresenta o espelho do boletim com as
matérias programadas, anunciando as já concluídas, o que está em andamento e o que aguarda
definição.
3.2. Reunião de Diretoria Plena – 24 set 2011: Cyro informa à diretoria que, embora definido na
RDP de dezembro de 2010, as atas das RDPs e Assembléias Gerais não estão postadas na nossa home
Page e ainda, que o modelo do relatório trimestral para as DRs, embora postado, necessita alterações.
Solicita providências. Apresenta a dinâmica da RDP, quando se pronunciarão pela executiva a
Secretaria, a Tesouraria, as diretorias de Imprensa e Informática e o Presidente. Após as apresentações,
será dado espaço para a manifestação das DRs.
3.3. AGE / Alterações Estatutárias – 23 set 2011: Cyro traz como proposta algumas alterações que
serão disponibilizadas para as DRs antes da AGE do dia 23 de setembro. Dentre elas destacam-se a
“filiação automática dos formandos em medicina”, a “ampliação do número de Diretores Regionais
(conforme o número de médicos da região e/ou presença de escola médica)”, a “criação da Diretoria de
Previdência e Seguros”, a “ampliação do tempo para desligamento (de 12 para 18 meses)”. Caso
alguma DR deseje propor alterações estatutárias deverá enviar a(s) proposta(s) à DE até o dia 20 de
setembro, com a(s) justificativa(s) em anexo.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião FRSB – Curitiba (relato) / Emergencistas do
HGCR / Reunião Cosemesc (paralisação 21 Set / presença do SES).
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 05 de setembro de 2011.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc)

