Ata da 270ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 16/11/2009. 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 (30 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Zulma informa sobre correspondência enviada a cerca de 150 filiados, cujos débitos em conta
corrente não puderam ser efetuados em virtude de alterações operacionais advindas da fusão BESC/BB, informando da
cobrança que será efetuada; sobre e-mail a ser enviado a todos os Diretores Regionais dando conta do espaço para
informes dentro da Reunião Ordinária. Renato informa sobre contato mantido com Dr. Fernando Viegas, da Medson,
para filiação, e que o mesmo solicitou da possibilidade de débito em conta corrente da UNICRED. Terezinha fará
contato informando ao colega da possibilidade. Informa ainda que Alessi já providenciou mudanças na home-page,
devendo comparecer ao SIMESC para reunião dia 19/11 às 15:00h; solicita postergar início da reunião do Conselho
Editorial do dia 18/11/09 para às 17:30h, por conta de outro compromisso em que necessita se fazer presente. Dr.
Rodrigo informa que um grupo de médicos do Hospital Evangélico de Brusque solicita presença do SIMESC para
discutir sobreaviso; que a Associação Brusquense de Medicina necessitou de assinatura do jurídico do Simesc nas suas
atas, para regularizar sua nomenclatura na Receita Federal. Repassa minuta de ofícios que serão encaminhados ao
Prefeito, Secretário Municipal de Saúde e Promotor de Justiça de Campos Novos, manifestando a concordância e
satisfação do Simesc quanto à abertura de edital de concurso público para contratação de médicos para o Programa de
Saúde da Família. Cyro informa sobre recuperação do estado de saúde do Dr. Seara; sobre horários “janelas” dos
diretores no SIMESC e sobre suas atribuições; sobre projeto de Lei 0498.6/2009, de autoria do Deputado Rogério
Mendonça, que tramita na ALESC e versa sobre integração tecnológica e operacional dos serviços de atendimento às
emergências via Centrais Regionais de Emergências; sobre convocação enviada pela FENAM para reunião do Conselho
Deliberativo nos dias 27 e 28/11 p.v. no Hotel Mercury em Florianópolis; sobre convite para participar da Caravana
Pró-SUS no próximo dia 30; sobre a obrigatoriedade de realização de prova para validação de diplomas de medicina
obtidos no exterior; sobre reunião acontecida no dia 11 de novembro com médicos de São José, onde se fez presente
juntamente com César e Ana Vidor, informando ainda sobre reunião agendada com Prefeito de São José para próxima
quarta-feira às 16 horas (dia 18). Cyro sugere que a Secretaria se responsabilize pelos informes das Diretorias
Regionais.
2.2. Regionais: Recebemos atas das reuniões da Diretoria Regional do Médio Vale, acontecidas em agosto, setembro e
outubro de 2009, onde foram debatidos entre outros assuntos, as novas filiações, o contato com os inadimplentes,
providências para obter a listagem de especialidades que recebem sobreaviso e contatos para viabilizar a criação do
Cosemesc local.
3. Ordem do Dia:
3.1.Diretoria Jurídica: Gilberto informa ter analisado a Convenção Coletiva de Trabalho dos funcionários do
SIMESC, pedindo aprovação para a correção salarial pela variação do INPC, correspondente ao período de 1° de
setembro de 2008 a 31 de agosto de 2009, num percentual de 4,44% e sobre o custeio do vale alimentação no valor de
R$ 11,00 para 6 horas e 14,00 para 8 horas, ficando mantidos os demais benefícios. Aprovado.
3.2. Reunião de Diretoria Plena: Cyro sugere: 1. nova maneira de apresentar as metas (realidade do Simesc); 2. Coleta
da opinião dos Diretores Regionais acerca de vários temas, através de formulação de perguntas pré-elaboradas, a serem
entregues por escrito; 3. Realização de mini-palestras (jurídico, defensoria, plantão de diretoria, aposentadoria especial).
A idéia foi discutida pelos presentes com indicativo de aprovação. A apresentação das Regionais ainda está sendo
discutida. Os diretores da executiva manterão contato com os diretores das regionais para convidá-los a participar dos
eventos AGO /AGE/RDP que ocorrerão nos dias 04 e 05 de dezembro no Hotel Praiatur, na praia de Ingleses, em
Florianópolis.
3.3. Coluna de Moacir Pereira do Diário Catarinense de sábado (14/11/09): Foi trazida a coluna assinada pelo
Jornalista supracitado, cujo título é “Greves Abusivas”, onde o mesmo tece comentários acerca da greve deflagrada
pelos funcionários da saúde. Cyro apresenta minuta de resposta a ser encaminhada via e-mail ao jornalista, assinada
pelo SIMESC. Houve concordância quanto à resposta e aprovação da resposta redigida, que será postada no nosso site.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: Reunião Conselho deliberativo da Fenam / AGO / Contratos (jurídico).
5. Assuntos informais:
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 16 de novembro de 2009.

