Ata da 256ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 20/07/2009
Hora: 19h30min
Local: Sala de Reunião do SIMESC
Lista de presença anexa

1. Leitura e aprovação da Ata anterior: Lida e aprovada no dia 13/07/09.
2. Informes: Leopoldo informa sobre abertura do processo para eleição de diretor clínico e novas chefias do CEPON, sobre
convite recebido para participar do Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia, com pedido de apoio financeiro ao
SIMESC (a ser debatido). Renato informa sobre um projeto para as comunicações do SIMESC, que trará para ser debatido
oportunamente. Tadeu informa sobre projeto de lei que está tramitando na Câmara de Vereadores da Prefeitura Municipal de
Florianópolis e que diz respeito à vida profissional dos médicos. Cyro dá os seguintes informes: sobre posse oficial da nova
diretoria no dia 14/07/09 às 17:00h, dada pela comissão eleitoral, com recebimento de relatório da gestão anterior e sobre
disponibilização dos dados da eleição na home page do SIMESC; que está sendo preparado material para ser divulgado na
home page acerca da aposentadoria especial por atividade insalubre; que a partir de agora as notícias na home page serão
divulgadas levando em consideração a opinião dos médicos sindicalizados envolvidos e a opinião do SIMESC; sobre
Plenária da Comissão Estadual de Residência Médica que acontecerá em Joinville no dia 08/08/09, onde sugere a
participação de Jolney, que foi aceita; sobre recebimento de cópia do documento enviado pelo COSEMESC ao Secretario
Estadual de Saúde referente à Assembléia dos Médicos; sobre convocação recebida do Coordenador do COSEMESC para
uma reunião dia 29/07 com a UNIMED, a fim de tratar da PARAMETRIZAÇÂO. Cyro anuncia que todos os assuntos serão
discutidos na mesa de reuniões (bônus) e que a presença dos diretores será cobrada (ônus) durante toda a gestão. Dr. Erial se
manisfesta favorável à participação da assessoria jurídica nas reuniões ordinárias de diretoria. Entrega ao diretor jurídico e ao
presidente um documento contendo às ações da assessoria jurídica. Jornalista Simone se coloca como responsável pelos
meios de comunicação do SIMESC, abrindo espaço para receber sugestões para esses veículos. Cyro entrega a todos os
diretores presentes um envelope contendo informações sobre os mais diversos assuntos referentes à categoria. Pede a todos
que se habituem a acessar os sites das entidades médicas.
3. Ordem do Dia:
3.1. Ações/Objetivos (2° semestre 2009 / 1° semestre 2010): Cyro informa a respeito dos debates que acontecerão acerca da
Diretoria Executiva / Diretorias Regionais / Assessorias / Representações / Parcerias / Corpo Funcional. Inicia sugerindo
que no dia 03 de agosto se faça um debate com as diretorias de informática e imprensa; no dia 10 de agosto com as
diretorias de Apoio ao Graduando e Pós-graduando e no dia 17 de agosto com o Jurídico. Na próxima reunião a Secretaria
apresentará a sistematização das reuniões.
3.2. Situação financeira: Leopoldo apresenta um relatório da receitas e despesas do SIMESC referentes ao período de 15 a
30/07 deste ano. Explica aos presentes sobre repasses financeiros feitos às DR (Diretorias Regionais).
3.3. Filiações: César informa sobre as maneiras de filiar os médicos, ou seja, por e-mail, pelo site do SIMESC, por telefone ou
ficha de filiação. Apresenta o quadro geral de filiados do SIMESC por regional, o que totaliza 3138 médicos em dia. Há 598
filiados que não estão em dia com sua mensalidade ou semestralidade. Cyro comenta que checou a relação de médicos do
Hospital Infantil Joana de Gusmão e verificou que o número de filiados ao Simesc perfaz um percentual de 50% e que em
relação ao Hospital Florianópolis o percentual sobe para 70%. Sugere que o mesmo trabalho seja feito nos demais hospitais,
para que se comece a trabalhar as filiações. Elencou a relação de alguns estabelecimentos de saúde e os diretores se
propuseram a fazer o mesmo trabalho, ficando assim estabelecido: Hospital Celso Ramos – Jolnei/ Hospital Universitário –
Leopoldo / Hospital Regional São José – Renato / Maternidade Carmela Dutra – Gilberto / HEMOSC – CEPON –
Leopoldo / Prefeitura Municipal de Florianópolis – Tadeu / Maternidade Carlos Correa – Gilberto / Clínica São Sebastião –
Cyro Muller / Clínica Santa Helena – Sonia / Clinica Jane – Eliane / SOS Unimed e NAS - Vânio.
3.4. Jantar de Posse (28/agosto), RDP (29/agosto) e AGO (29/agosto): Cyro fala a respeito da proposição discutida em petit
comitê para a cerimônia festiva de posse. Eliane, a diretora social, informa sobre as opções pesquisadas, tentando agrupar
num só local, espaço para o jantar de posse, a hospedagem e as reuniões do dia seguinte e considerando vantagens e preços
oferecidos, além da localização. Com esses considerandos fez a opção pelo Magestic hotel. Aprovada a opção escolhida.
3.5. Prefeitura Municipal de Florianópolis: Presente o Dr. André Justino, diretor clínico da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, que agradece ao convite e parabeniza os novos diretores. Noticia o final de seu mandato, informando sobre a
elaboração do estatuto do corpo clinico e sobre a vitória numa negociação salarial junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Coloca sobre o projeto de lei apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde ao corpo clínico, mas que foi modificado após
negociação e assim enviado para aprovação na Câmara de Vereadores, onde tramita no momento, na comissão de
constituição e justiça. Está sendo solicitada uma audiência com a Secretaria Municipal de Saúde pelo diretor clínico para os
devidos esclarecimentos. Cyro sugere que o SIMESC se faça presente. Sugere que se acompanhe os projetos de lei, que
entrem no site da Câmara ou na ALESC. O jurídico fará a avaliação do projeto enviado para a Câmara de vereadores.
4. Proposta de pauta para próxima reunião: Jantar de posse / Reunião de Diretoria Plena / Assembléia Geral Extraordinária;
Sistematização das reuniões; Auxilio financeiro a Congressos.
5. Assuntos informais: A coordenadora Terezinha informa sobre os vários cumprimentos enviados à diretoria eleita. Renato
sugere que se agradeça aos cumprimentos recebidos.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes da Natividade, 1ª secretaria do SIMESC)
Florianópolis, 20 de julho de 2009.

