Ata da 267ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 20/10/2009. 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: Tadeu informa que representou o Simesc na etapa estadual da 1ª Conferência de Saúde Ambiental,
ocorrida nos dias 13 e 14 de outubro. Leopoldo informa sobre sua participação no programa Conversas Cruzadas
da TV COM no dia 08 de outubro, quando o tema abordado foi o novo Código de Ética Médica. Em função deste
fato foi sugerido seu nome para titular na Representação “Normas Éticas” do Sindicato, o que foi aprovado pelos
presentes. César informa sobre o jantar dançante ocorrido no dia 16 de outubro na ACM, em comemoração ao Dia
do Médico considerando o evento como grandioso e bem concorrido. Tanise informa sobre reunião com os
acadêmicos de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina ocorrida no dia 07 de outubro, onde se fez
presente juntamente com o Presidente, evento que contou com a presença de cerca de 50 estudantes e ainda, sobre
pedido de apoio financeiro por um acadêmico da Furb para os cursos de “atendimento de urgência” que está
organizando. Zulma informa que dos 313 médicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 122 são filiados ao
Simesc, o que corresponde a 38.97%. Cyro informa sobre as reuniões sindicais regionais ocorridas no mês de
outubro, todas com release no nosso site, sejam; em Lages no dia 08, com acadêmicos de medicina da Uniplac e
médicos do hospital Nossa Senhora dos Prazeres; em Campos Novos no dia 09, com médicos, Secretário da Saúde
e Promotor Público; em Imbituba no dia 15 com os médicos do Hospital São Camilo; audiência com o Iprev,
juntamente com a Assessora Previdenciária, no dia 14 de outubro e Reunião com o Cosemesc no dia 14 de outubro.
3. Ordem do Dia:
3.1. Casa (ampliação) – Cyro informa sobre a impossibilidade de nova construção segundo a viabilidade traçada
pelo plano diretor da cidade, o que possibilita apenas reforma da construção que já temos. Pretende trazer uma
arquiteta, contato seu, para dar start à reforma, o que é aceito por todos, considerando que ninguém mais tem um
profissional para apresentar.
3.2. SindSaúde – Recebemos hoje a visita de representantes do SindSaúde, que informaram sobre as negociações
salariais com o governo do Estado e pediram apoio do Simesc. Discutido o assunto, todos se manifestaram pelo
apoio, no sentido de não boicotar o movimento dos trabalhadores da saúde, com acompanhamento do desenrolar
dos acontecimentos e envio futuro de manifesto aos médicos, da posição de apoio dada pelo Sindicato.
3.3. Plantão de Diretoria – Discutida a implantação do plantão, com métodos a serem definidos e com opção pelo
uso do telefone celular (mais barato que o 0800).
3.4. Defensoria Médica 24 h – Cyro informa da intenção de implantar a partir de 01 de dezembro de 2009, com
utilização de um telefone 0800, para o que já está sendo feita uma pesquisa de preços e funcionamento.
3.5. Contratos – Previdência – A Assessora Previdenciária não entregou a proposta. Contabilidade – O contrato
da Assessora ainda está vigente. Jurídico - Os contratos estão vencidos e há a necessidade de repactuar novas
atividades e novos valores, havendo o indicativo de que renovaremos apenas o contrato com o escritório Lopes de
Haro, Machado Leal.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião: Comunicação Simesc / Defensoria Médica 24 h / Liberação de
Diretores.
5. Assuntos Informais: Considerando a campanha mundial pelo uso racional de embalagens plásticas, Zulma
sugere a possibilidade de o boletim médico ser encaminhado em envelope de papel e Cyro lembra que isso
aumenta a vulnerabilidade da remessa, sugerindo conversa com o Diretor de Imprensa, Renato, para estudar as
possibilidades.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc).
Florianópolis, 20 de Outubro de 2009.

