Ata da 268ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 26/10/2009. 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: Zulma informa sobre sugestão do Vânio para que seja acrescido à ata das reuniões ordinárias o item
“INFORME DAS REGIONAIS”, onde as Diretorias Regionais poderão e deverão se pronunciar e ainda, sobre sócios
vitalícios do Simesc, dando conta de que em Dezembro de 2009 o Dr. Ronaldo Bachmann (Timbó) será um deles e que em
2010 serão nove novos médicos a atingirem a condição. Vânio informa que juntamente com Roman participou, no dia 21 de
outubro, de mais uma reunião sobre a parametrização da Unimed Florianópolis, desta vez com enfoque na especialidade
médica de gastroenterologia. Cyro informa sobre convite recebido da Unimed para participar do 1º Forum de Promoção à
Saúde, que acontecerá nos dias 06 e 07 de Novembro em Florianópolis e que contará com a participação da Unimed
Florianópolis em uma das mesas, discorrendo sobre Autorização e Parametrização; sobre ofício encaminhado pelo CFM com
a nominata da nova diretoria, que tem Roberto D’Avila como Presidente; que o Governador do Estado, em exercício,
encaminhou para a ALESC PLC 00.47.0/09, que trata da aplicação de normas para a apreciação de processos de
aposentadoria dos servidores públicos estaduais, e finalmente, sobre a aprovação no Plenário da Câmara do projeto de lei que
regulamenta o exercício da medicina (Lei do Ato Médico). Eliane informa sobre evento ocorrido na ALESC no dia 19 de
outubro, em homenagem ao dia do Médico, onde se fez presente juntamente com os diretores Zulma, Valdete, Tanise,
Sônia,Tadeu, Gilberto, Renato, Roman e o presidente Cyro Soncini, para homenagear entre outros os sete médicos mais
idosos filiados ao Simesc. Também estiveram presentes os Assessores Jurídicos Drs. Erial e Rodrigo, a jornalista Simone e o
funcionário Márcio Alex.
3. Ordem do Dia:
3.1. Comunicação Simesc (Boletim Médico / Com. Interna / Com. Eletrônica / SMS) – o BM 126, que foi enviado para
todos os médicos do Estado de santa Catarina mereceu as considerações dos diretores presentes à reunião, com uma avaliação
bastante positiva, seja do lay out, seja do conteúdo das matérias. O atraso na entrega deveu-se a dificuldades no fechamento
do mesmo, problema que deverá estar resolvido já para o próximo número. Já a comunicação Interna deverá passar a ter uma
periodicidade quinzenal, abordando questões relevantes para o médico em sua página frontal e agenda de eventos no verso.
Foram dadas sugestões para a troca de cores na impressão da mesma. A comunicação eletrônica está com o acervo de e-mails
mais completo, graças à colaboração do Cremesc . O cadastro Simesc já nos permite enviar e-mails por Regional, assim como
nos permite saber os aniversariantes do dia. Está sendo visto o uso pelo Simesc de mensagens SMS para agilizar ainda mais a
nossa comunicação.
3.2. Liberação de Diretores (Estado / Município) – Presentes à reunião os Drs. Libório Soncini – diretor do Hospital
Governador Celso Ramos, Evandro Tostes Martins – diretor clínico do Hospital Governador Celso Ramos e Alexandre
Andriani – diretor do Hospital Homero de Miranda Gomes. O Simesc enviou ofício à Secretaria de Estado da Saúde
solicitando a liberação de seis (6) diretores do Simesc que atuam como médicos daquela Secretaria, por um período de 6
horas semanais, para exercerem suas funções sindicais. Os diretores médicos que exercem suas atividades junto à Secretaria
Municipal de Saúde, igualmente deverão ter sua liberação solicitada pelo Simesc.
3.3. Defensoria Médica 24 horas / Plantão de Diretoria – Existe a intenção de que a defensoria médica 24 horas passe a
vigorar a partir de dezembro de 2009 ou janeiro de 2010, através utilização de um telefone 0800, o que oportunamente será
divulgado através dos meios de comunicação do Sindicato. Diante da definição pela defensoria médica 24 horas, o diretor
jurídico adjunto, Roman, tece elogios ao escritório Lopes de Haro, Machado Leal, sendo de opinião que o mesmo está
capacitado para acolher a essa nova demanda, para a qual já foi solicitada uma proposta de trabalho. Cyro informa que o Dr.
Fritzen foi comunicado da decisão tomada pela diretoria executiva em 23 de outubro de não mais renovar seu contrato de
trabalho. Será enviada uma comunicação a todos os médicos que têm ação com Dr. Fritzen dando conta da decisão da
diretoria.
3.4. Paralisação dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde - Alguns dirigentes do SINDSAÚDE estiveram no
Simesc em 20 de outubro solicitando apoio ao movimento. Foi elaborado um texto, que deverá ser enviado aos médicos que
atuam nas unidades da SES, e que poderá ser subscrito também pelas demais entidades médicas catarinenses. O presidente
coloca a situação para a diretoria novamente e solicita manifestações no sentido de ratificar ou não o que ficou definido na
reunião de diretoria do dia 20 de outubro. Todos concordam com a manifestação oficial e o texto final é aprovado.
Proposta de Pauta para a próxima reunião, que acontecerá no dia 09/11/09, devido ao feriado do dia 02/11: Aposentadoria
Especial / Maternidade e Berçário do HRSJ.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc).
Florianópolis, 26 de Outubro de 2009

