Ata da 423ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 22/07/2013. Hora 19h30 min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. Renato informa a inclusão no site de banners do COSEMESC, planos de saúde e
saúde do trabalhador, a pedido do Dr.Fabio Zanini. Em nova reunião com o Alessi sobre o e-mail marketing foi
prometido para a primeira semana de agosto resolver o layout do programa e ajustar para envio de cartões de
aniversário. Foi feito cadastro no Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de SC (CIEE), e agora
aguardamos os interessados à vaga de estagiário de imprensa. A revista do SIMESC foi para gráfica e deve ficar
pronta até a próxima semana. A revista da FENAM tem matérias sobre os hospitais filantrópicos de SC. Dr. Gilberto
informa que no dia 17 de julho representou o SIMESC na reunião com a SPDM, juntamente com o Dr. Cyro, e os
advogados Rodrigo e Erial. Considerou que a reunião foi esclarecedora a respeito do Hospital Regional de
Araranguá. Dr.Cyro complementa dizendo que houve questões relacionadas aos médicos do SAMU. Será agendada
reunião com os médicos de Araranguá para informar o ocorrido na reunião e encaminhamento de algumas questões.
Dra. Eliane comunica que no dia 30 de julho às 15:30h irá acompanhada da jornalista Camila e do Dr. Gilberto a
uma reunião no FloripAmanhã. O advogado Rodrigo Leal, informa que compareceu a reunião em Brasília
promovida entre os assessores jurídicos dos sindicatos médicos do Brasil. O tema debatido foi MP 621, de 08 de
Julho de 2013. Foi definido um plano de ações entre FENAM e os sindicatos estaduais na tentativa de derrubar o
plano de governo instituído através da MP 621. Ficou estabelecido que a FENAM iniciará o debate com ajuizamento
de ação ainda nesta semana, com repasse do texto aos demais sindicatos para “repicarem” as ações de forma
semelhante nos estados respectivos; dentre outras medidas de cunho político administrativo.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr.Leopoldo informa que não recebeu ligações. Dra. Juliana assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada relatado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião COSEMESC (17/07/13): Dr.Cyro informa que a avaliação do XVI FEMESC foi boa, na opinião de
todos. Os recursos arrecadados aproximaram-se das despesas. O próximo FEMESC, em 2014, será no município de
Brusque. Uma das pautas da reunião do COSEMESC foi a paralização do dia 31, com a mobilização de rua (10 14h) e a Assembleia Geral, às 20h, na sede da ACM. Dr.Leopoldo espera poder contar com a compreensão de todos
os médicos. Propostas para manifestação: se reunir no calçadão da Felipe Schmidt e usar caixões para encenar os
enterros dos ministros Padilha, Mercadante e Patriota, utilizando objetos que expressem o desagrado dos médicos,
tais como apitos, adesivos, faixas e balões de cor preta. Duas propostas foram levantadas para o encaminhamento
das manifestações: uma é caminhada até a SES e a outra até a prefeitura e protocolar o pedido de “ninguém ser
atendido por alguém que não tenho feito a prova do Revalida”. Após essa passeata vai acontecer uma assembleia
geral dos médicos, às 20h, na sede da ACM.
3.2. SIMESC Cidadão: Sobre a reunião da ALESC todos concordam que foi muito proveitosa. Dr.Cyro expressa a
ideia de deixar a comissão de saúde em stand by nesse momento. O Dr. Renato informa que esteve em uma reunião
na CNBB com o Arcebispo. Dr.Cyro disse que foi marcada reunião com a presidente do COREN e que foi
desmarcada. A Dra. Carolina (Ministério Público) recebeu o SIMESC no dia 04/07. Foi marcada uma reunião com a
OAB para o dia 29 de julho, participarão os Drs. Leopoldo, Renato, César e o advogado Rodrigo. Outra reunião esta
pré-agendada para o dia 08 de agosto, também com a OAB com pauta na comissão de saúde. Dr.Cyro acha bom
entrar em contato com a UNIMED Florianópolis e também com a UNICRED Florianópolis.
3.3. Clipagem Digital: Dr.Cyro questiona se realmente é necessário manter a clipagem e todos os presentes
concordam que sim, pois obtém-se muitas informações importantes até mesmo de outras cidades, e não somente do
nosso estado como é o normal com outros meios de comunicação. Dr.Cyro pergunta se não tem uma forma de mais
diretores da executiva participarem, mas a jornalista Carla informa que recebe bastante retorno e reportagens dos
médicos e que esses se direcionam diretamente a ela. A clipagem, já enviada aos diretores regionais possibilitará
também a sua interação (provavelmente a partir de agosto)
4. Proposta de pauta para próxima reunião: Tesouraria geral, além da Paralisação do dia 31/07/13
5.Assuntos informais: Chegada da revista FENAM, com a reportagem em homenagem ao Dr. Zequinha (médico
paranaense).
Florianópolis, 22 de julho de 2013.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva, Servidora SIMESC).

