Ata da 258ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 03/08/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença anexa.
1.
Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com correções no corpo da própria ata.
2.
Informes: Coordenadora Terezinha informa sobre falecimento de médico filiado de Balneário Camboriú,
Dr. Dilson Carlos Schmidt. Vânio informa sobre acidente acontecido com elevador do Hospital Regional de São
José, tendo sido sugerido por Cyro que os médicos diretores que lá atuam conversem com o diretor do hospital para
esclarecimentos e providências. César informa que está sendo encaminhado e-mail a todos os diretores do Sindicato
comunicando o envio das atas das reuniões ordinárias; que o documento com a sistematização das reuniões
ordinárias já está pronto, tendo havido acréscimo no item informes, da recomendação de que os mesmos sejam
entregues por escrito ao diretor que estiver redigindo a ata; sobre reunião com o Sindsaúde, que está em negociação
salarial com o governo do Estado, no dia 28/07 p.p, onde estiveram presentes ele, César, Cyro, Vânio e Clayton.
Eliane informa sobre reunião no dia 06/08 às 18 horas para tratar dos detalhes da organização do jantar de posse;
sobre as confirmações para o baile da Unimed; sobre convite da Unicred ao Simesc para participar do I Seminário
Nacional de Previdência Associativa, a ser realizado no dia 14/08 p.v., ocasião em que Cyro se fará presente. Ana
Vidor informa sobre assembléia dos médicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis no dia 30/07 p.p. para
discutir o projeto de lei enviado à Câmara de Vereadores que trata da remuneração dos médicos, tendo ficado
decidido pela manutenção da redação enviada, deixando os pontos pendentes para ser discutido na elaboração do
PCCS. Cyro informa sobre reunião extraordinária do Cosemesc na ACM para tratar da Parametrização, projeto
exposto pela Unimed Florianópolis, devendo ser feita a indicação de dois nomes da diretoria do Simesc para
compor a comissão que estudará o assunto; sobre reunião ordinária do Cosemesc amanhã, dia 04/08 às 20 horas na
sede do Simesc para discutir a resposta do Governo sobre a GDPM, enviada ao Cosemesc; sobre reunião ordinária
nº 154 do Conselho Estadual de Saúde, onde se apresentou como conselheiro suplente que era, tendo passado a
ocupar a posição de conselheiro titular, pois pelo regimento do conselho, diante da abdicação do titular anterior, o
suplente assume a vaga, havendo agora a necessidade de indicar um novo suplente. A convocação e a pauta das
reuniões serão encaminhadas ao Simesc doravante.
3.
Ordem do Dia:
3.1. Jantar de Posse – Os ofícios para as autoridades já foram enviados e os convites já estão na gráfica. Para
discutir a dinâmica da reunião de diretoria plena (RDP) o presidente convoca o vice-presidente, o secretário geral e
o tesoureiro. O edital da assembléia geral extraordinária será publicado amanhã, dia 04.
3.2. Tesouraria – Leopoldo informa sobre os saldos do Simesc e sobre o repasse financeiro que deverá ser feito
às DR agora no mês de agosto. Devido ao fato de os repasses do semestre anterior terem sido feitos a mais, ficou
definido pela diretoria que serão realizados os descontos devidos no repasse atual.
3.3. Ações/Objetivos (2º semestre 2009 / 1º semestre 2010) Diretoria de Informática: Cyro lê o artigo 27 do
estatuto do Simesc, que rege as atribuições do diretor de informática. Anamar, diretora de informática informa sobre
os recursos materiais e humanos do Simesc nessa área, dando conta de que a mesma se compõe de Home Page e
Sistema Simesc formado por seis módulos (Cadastro, financeiro, viagens, jurídico, documentos e utilitário). Sugere
algumas melhorias para o setor informática, a saber: voto eletrônico, emissão do boleto pelo portal, melhorias do
portal, envio de e-mail segmentado, help desk para associados (através de contração de uma firma). Cyro diz que
quer a voz do médico no site e sugere que as notícias veiculadas na página tenham a opinião do Simesc em relação
ao assunto. Questiona sobre a possibilidade de melhorias como criação de novos links, dois espaços de destaque na
home page. Sugere que o link serviços seja substituído pelos serviços que já existem, como jurídico, previdência,
etc. Anamar ficou responsável em encaminhar as mudanças possíveis. Diretoria de Imprensa e Divulgação –
Renato, diretor da área, sugere que todos visitemos não só a nossa página, mas também a de outros sindicatos.
Concorda com a sugestão de melhorias na home page. Apresenta uma pesquisa de estratégias para divulgação dos
serviços/benefícios e informações do sindicato, bem como captação de novas adesões para o sindicato, com três
opções de serviço com orçamento de custos. Em relação ao Boletim Médico, Cyro sugere que tentemos buscar o
boletim custo zero. Fica definido que os boletins serão novamente enviados para todos os acadêmicos do 5º e 6º ano
do curso de medicina, de todas as faculdades do Estado. Para a composição do Conselho editorial ficam definidas as
participações obrigatórias do presidente, vice-presidente, secretaria, diretor de imprensa e diretor de informática,
demais diretores poderão participar. Renato sugere o dia 02/09 p.v. para a 1ª reunião do conselho editorial e assim
fica definido. Fica definido ainda que a Comunicação Interna terá uma freqüência mais constante e que em princípio
será enviada apenas aos filiados, podendo na medida da necessidade ser encaminhada a todos os médicos do Estado.
4.
Proposta de pauta para a próxima reunião: Diretorias de apoio ao Graduando / Pós-Graduando.
5.
Assuntos informais: Nada discutido.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes da Natividade, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc)
Florianópolis, 03 de agosto de 2009.
Reforma ortográfica
TREMA – Não se usa mais o trema nos grupos GUE, GUI, QUE, QUI. O trema permanece apenas nas palavras
estrangeiras e em suas derivadas.

