Ata da 261ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 24/08/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes: Eliane informa sobre necessidade de confirmação de presença para o baile da Unimed; sobre
fechamento de contrato para decoração e música, definição do mestre de cerimonial e valor de R$ 15,00 reais
cobrados pelo estacionamento, em relação ao evento jantar de posse. César informa que neste momento Cyro
está reunido com médicos da Prefeitura de São José aqui no Simesc, com presença também de Tadeu; sobre email enviado ao Sindicato dos Médicos do Estado do Acre parabenizando pela eleição e posse da nova diretoria
para o triênio 2009/2012; sobre envio de ofícios aos médicos, Olavo Schmidt, de Videira e Margot Zukowski,
de Blumenau, que se tornaram sócios vitalícios no 1º semestre de 2009 e ainda, sobre livro-agenda dos eventos
do Simesc, que ficará aos cuidados da 2ª secretária Ana Vidor. Leopoldo informa sobre reunião do corpo
clínico do Cepon para eleição de diretor e vice-diretor, a qual ficou em aberto por falta de quorum. Cyro
apresenta Katiane Moro, Assessora Contábil do Sindicato, aos novos diretores. Informa sobre reunião da
diretoria executiva (Cyro / Vânio / Leopoldo / Gilberto) com o jurídico (Drs. Fritzen / Erial e Rodrigo) para
ajustes iniciais, ficando acertado que novas reuniões acontecerão mensalmente, com a próxima já agendada
para o mês de setembro; sobre a criação da Sociedade Brasileira de Bioética – Regional Santa Catarina,
composta pelos Drs. Bruno Schlemper Júnior, Roberto D’Ávila e Élcio Bonamigo e sobre a entrega do ofício
do Cosemesc (GDPM) ao Secretário de Estado da Saúde, disponibilizado no site do Simesc, com possibilidade
de reunião mais a frente, possivelmente no mês de setembro. Lembra da reunião do conselho editorial para o
dia 26/08 p.v às 18 horas e sobre reunião amanhã (25/08) com Tanise, diretora de apoio ao graduando em
medicina e também com representante do Denem (Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina) da
Universidade do Rio Grande do Sul. Sugere inclusão na pauta de matéria veiculada na imprensa sobre não
cumprimento de horário por parte dos médicos do Hospital Nereu Ramos, com retirada do item “Liberação de
Diretores do Simesc (servidores federais, estaduais e municipais)”, o que foi aceito pela diretoria.
3. Ordem do Dia:
3.1. Jantar de Posse (28 ago 09) / RDP (29 AGO 09) / age (29 AGO 09) – Encaminhamentos finais – O hotel
também recebeu as determinações da Secretaria Municipal de Saúde sobre as medidas no combate ao surto de
doença respiratória aguda. Estão confirmados cerca de 300 convidados para o jantar de posse. Alguns valores
foram arrecadados junto aos parceiros do Sindicato a título de contribuição para o evento. Terezinha informa
que foram feitas 48 reservas de apartamentos. AGE – antecederá a RDP e acontecerá às 09:30 horas. Quatro
diretorias regionais deverão ter seus diretores eleitos, sejam: Lages, Laguna, Xanxerê e Caçador, esta com duas
chapas. Ficou decidido que no caso de Caçador será utilizada uma cédula para a votação.
RDP – O período da manhã será dedicado às apresentações da diretoria executiva e o período da tarde será
dedicado às apresentações das diretorias regionais. Pela diretoria executiva falarão o presidente, o vicepresidente, o secretário geral e o tesoureiro. Ficou definido que Zulma fará as atas da AGE e da RDP. No
encerramento das atividades será definida a data da RDP / AGO para o mês de dezembro de 2009.
3.2. Médicos acusados de não cumprir carga horária – Vânio lê matéria do Diário Catarinense de ontem
(23/08) que trata do não cumprimento de horário por parte dos médicos da ALESC e de hoje (24/08) que trata
do não cumprimento de horário por parte de alguns médicos do Hospital Nereu Ramos. Vários diretores se
manifestaram acerca do acontecido. Cyro comparecerá a um debate sobre o assunto no programa Conversas
Cruzadas na TV Com, hoje às 22 horas.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião: Liberação de Diretores do Simesc (servidores federais/
estaduais e municipais) /Avaliação Jantar/ RDP/AGE / Boletim Médico 126.
5. Assuntos informais: Baile da Unimed – Eliane sorteia os dois convites que foram enviados por cortesia ao
Simesc. Sorteados Cyro e Vânio
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 24 de Agosto de 2009.
Reforma ortográfica: Com os prefixos EX, SEM, ALÉM, AQUÉM, RECÉM, PÓS, PRÉ, PRÓ, usa-se
SEMPRE o HÍFEN.

