Ata da 271ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 23/11/2009. 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: César informa sobre ofício recebido pela posse da nova diretoria da Associação Médica de
Jaraguá do Sul, que já foi respondido por este Sindicato. Leopoldo informa sobre mudança do local da reunião sindical
em Itajaí no dia 26 de novembro, para o Hospital Marieta Konder Bornhausen. Renato informa sobre levantamento das
novas filiações sindicais, que totalizam 99 no momento. Cyro dá os seguintes informes: 1. no dia 17/11 juntamente com
Eliane, participou de reunião no Sindsaúde, onde foi submetido aos presentes um texto consignando apoio incondicional
ao movimento, com o que o Simesc não concordou; 2. no dia 18/11 juntamente com o assessor jurídico Ângelo
participou de reunião com o Secretario Municipal de Saúde, Secretario Administrativo e Prefeito de São José, para tratar
da equiparação salarial dos médicos daquela prefeitura com os médicos do PSF; 3. no dia 19/11 juntamente com Tanise,
Eliane e Sonia participou de reunião em Itajaí, com cerca de 30 formandos da 12° fase UNIVALI; 4. no dia 19/11
participou de reunião com alguns médicos (pediatras) de Balneário Camboriú, para tratar do atendimento Unimed; 5.
sobre o Projeto de Lei 520.9/09 de autoria do Deputado Nilson Gonçalves, que dispõe sobre obrigatoriedade de
monitoramento dos Centro Cirúrgicos dos hospitais públicos e privados de Santa Catarina, tramitando na ALESC; 6.
sobre ofício recebido do Hospital Santa Isabel de Blumenau, solicitando informações sobre o sobreaviso remunerado em
outras unidades hospitalares do Estado, informando ainda da intenção de passar a remunerar esse serviço a partir de
Janeiro de 2010 e 7. sobre o envio de cartas aos médicos pelas diretorias Regionais de Joaçaba e Chapecó e elaboração
de informativo juntamente com a Associação Médica pela diretoria regional do Médio Vale. Tanise informa sobre email encaminhado pelo representante dos formandos da UNIVALI solicitando apoio financeiro ao SIMESC. As
Diretorias Regionais serão informadas que a contribuição financeira da Diretoria Executiva aos estudantes será de R$
500,00 e que a Diretoria Regional tem liberdade para contribuir com o valor que achar viável.
2.2. Regionais: Nada encaminhado.
3. Ordem do Dia:
3.1.Reunião Conselho Deliberativo FENAM – 27 e 28 nov – Florianópolis: Cyro informa que o SIMESC efetua o
pagamento mensal de R$ 1.200,00, estando em dia com essa contribuição. Discutida a participação do SIMESC no
evento, não deixando de considerar que até o momento não houve convite da FMSB ao SIMESC. Decidido pela
nomeação de um delegado. Aclamado Cyro.
3.2. Contratos (Jurídico/ Previdência/ Contadora): Hoje existem alguns pagamentos que são feitos pelos filiados
diretamente ao jurídico sem controle do SIMESC. As propostas trazidas são: 1. Assessoria por apenas um escritório a
partir de 1/12/09; 2. Defensoria médica 24h a partir de 2010; 3. Assessoria Jurídica à diretoria com horário estipulado;
4. Assessoria Jurídica totalmente gratuita; Cyro informa que custo mensal com o jurídico (2 escritórios), atualmente gira
em torno de R$ 20.000,00. Apresenta a proposta feita pelo jurídico para 2010, que assumirá todos os
substabelecimentos do Dr. Fritzen, com ampliação de horário, expansão das instalações e recursos humanos. Cyro não
vê necessidade de aumento carga horária no SIMESC nesse momento. Há a proposta de implantação de outros serviços
ainda. A proposta final será debatida na sexta-feira às 17:00h com Presidente, Vice-presidente, Secretário Geral e
Tesoureiro Geral, além do Diretor Jurídico. O presidente lembra que precisamos discutir as parcerias, a contribuição
sindical; o aumento da mensalidade; as viagens / diárias; os novos contratos e o auxilio às turmas médicas.
3.3. AGO (04 dez): Foi mantido contato com todos os tesoureiros regionais; com praticamente todos os secretários
regionais e também com a maioria dos presidentes regionais por alguns diretores da executiva. Relatório de atividades
do Simesc: César fará a apresentação em data show das diretorias executiva e regional, que será encaminhada aos
diretores regionais por e-mail. Prestação de contas (executiva e regionais): apenas de 5 regionais, Mafra / Itajaí / Rio do
Sul / Blumenau e Centro Oeste ainda não enviaram até o presente momento. A previsão orçamentária para 2010 será
apresentada por Leopoldo.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: AGO/ AGE/ RDP e Boletim Médico 127.
5. Assuntos informais:
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 23 de novembro de 2009.

