Ata da 272ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 30/11/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com correções no corpo da própria ata.
2. Informes (30 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Cyro dá os seguintes informes: 1. sobre reunião sindical acontecida no dia 26/11/09 com os
médicos do Hospital Marieta Konder Bornhausen, para tratar do sobreaviso naquele nosocômio, tendo os colegas
encaminhado solicitação ao hospital e estando em processo de negociação, com reunião agendada com Prefeito e
Secretário Municipal de Saúde para o dia 1° de dezembro (matéria completa na home page); 2. sobre reunião do
Conselho Deliberativo FENAM, a qual compareceram Cyro (14:00 h) e Renato (15:00 h), mas, que pela falta de
previsão de horário para retomada dos trabalhos não puderam lá permanecer; 3. sobre convite para compor mesa na
colação de grau do Curso de Medicina da FURB, que acontecerá no dia 12 de dezembro; sobre reunião do Cosemesc no
dia 02/12, na ACM às 19:30h, quando entre outros assuntos, será debatida a negociação com o governo pela GDPM e 5.
sobre Almoço da UNIMED Florianópolis, às 12:00h do dia 07 de dezembro. Leopoldo informa que em conversa com
Dra. Marta Muller (CREMESC), foi informado que a Secretária Carmen Zanotto estaria aguardando contato do
Cosemesc para dar continuidade às negociações pela GDPM, com indicativo de desfecho favorável aos médicos.
2.2. Regionais: Nada encaminhado.
3. Ordem do Dia:
3.1. AGO (Relatório de atividades - Executiva e Regionais / Prestação de Contas – Executiva e Regionais/
Previsão Orçamentária para 2010) /AGE/RDP: Foram enviados convites a todos os Diretores (DE e DR) e Conselho
Fiscal. Terezinha informa que apenas a Diretoria Regional de Xanxerê não se fará presente; todas as demais estarão
representadas. Canoinhas pede auxilio financeiro para a vinda à Florianópolis, que deverá ser concedido, com acerto no
próximo repasse. O SIMESC encerrará o expediente às 18:00h dessa sexta-feira (dia 04/12) por conta do evento. As
Assessorias serão convidadas para o jantar festivo. O relatório de atividades (DE e DRs) será apresentado pelo
secretário César Ferraresi e a prestação de contas (DE e DRs) será apresentada pelo tesoureiro Leopoldo Back, faltando
apenas a prestação de contas da Diretoria Regional de Rio do Sul até o momento. O conselho fiscal será convocado para
a verificação e aprovação das contas. Na previsão orçamentária para 2010, está previsto um grande aumento dos gastos,
o que ocasionará um déficit caso a mensalidade se mantenha no mesmo patamar (R$ 30,00). Isso por si só justifica o
aumento da mensalidade. Cyro faz leitura do e-mail que enviou a todos os diretores, conclamando a que todos tomassem
posição no que diz respeito ao valor futuro (majorado) da mensalidade. Algumas respostas nos foram enviadas pelos
diretores regionais. Discutido o valor do aumento entre os diretores presentes onde foram levantados o impacto
financeiro para o médico, a previsão orçamentária para 2010 (receitas/despesas), as contribuições das parcerias, a
proposta de aumento para 2010/2011. Dra. Maria da Conceição L. Azedo, presidente da regional de São Bento do Sul,
pede auxílio financeiro para festa da Associação Médica local. Ficará a cargo do tesoureiro o valor a ser concedido, uma
vez que todos os presentes concordaram com o auxílio. AGE – terá início às 9:30h, onde serão apresentadas as
renúncias aos cargos de Diretoria e onde serão votados os nomes para os cargos vagos, se for o caso. RDP – A
Secretaria encaminhará à todos os diretores um lembrete para que acessem a ata da reunião anterior na home page e
assim fica-se desobrigado de efetuar a leitura da mesma. Cyro falará em nome da Diretoria Executiva, abordando as
filiações e diversos outros assuntos para os quais pedirá a opinião (por escrito) dos Diretores Regionais, e em seguida
serão apresentadas três mini-palestras. No espaço destinado às Diretorias Regionais será chamada a falar a Diretoria que
apresentou o melhor desempenho, para dizer aos demais a maneira como procedeu.
3.2. Contratos (Jurídico): Cyro informa que já foi solicitado que o contrato seja fechado em uma proposta única, sem
fatiamentos. Houve uma conversa da Diretoria Jurídica (Gilberto e Roman) com o escritório Lopes de Haro e Machado
Leal , onde se propôs pagar os valores que eram pagos ao outro escritório (Dr. Fritzen) e também a suspensão das
cobranças por alguns serviços. Na contra proposta o escritório majorou um pouco os valores sugeridos. A Defensoria
Médica 24 horas, serviço a ser implantado, será discutida após a Assembléia Geral Ordinária, mas será solicitado ao
escritório que apresente a proposta financeira para este novo serviço.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: Boletim Médico 127, Avaliação dos eventos, Diretoria de Informática
(nova home page), Contratos remanescentes.
5. Assuntos informais:
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 30 de novembro de 2009.

