Ata da 273ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 07/12/2009. 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: Sônia informa que conseguiu cumprir sua meta de filiados para o Simesc, num total de 6
novas filiações. Zulma informa sobre aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, ocorrida no dia 30/11, com 14 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção, que prevê a destinação de 20%
da receita para a Saúde, o que corresponde a 117.6 milhões de reais, e sobre e-mail recebido de colega médica,
pediatra do hospital Nossa Senhora das Graças, de Canoas, solicitando dar conhecimento ao maior número de
pessoas possível, sobre a enquete promovida pelo Senado Federal acerca do Ato Médico, cujo endereço para
votação é: http://www.senado.gov.br . Cyro dá os seguintes informes: 1. sobre reunião com SES no dia 07/12 às 10
horas, onde ele e César estiveram presentes, quando se debateu os encaminhamentos finais da GDPM, que deverá
ser regulamentada através de Projeto de Lei; sobre almoço com a diretoria da Unimed/Florianópolis no dia 07/12
às 12 horas, onde estiveram presentes ele, César e Eliane, quando se conversou sobre manutenção da parceria, com
apoio ao Simesc e foi feito convite aos cooperados sindicalizados para participarem da assembléia da Unimed que
acontecerá no dia 17/12 pv.; sobre proposta de trabalho encaminhada pela advogada Carla Posser, a qual deverá
ser analisada; que estará participando da cerimônia de formatura dos alunos de Medicina da FURB – Blumenau no
dia 12/DEZ/09, representando o Simesc, quando fará entrega aos formandos da cartilha do Sindicato, de uma
solicitação de atualização de cadastro e de ofício convidando para filiação e parabenizando pela conquista; e sobre
agendamento de reunião com o Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis, que receberá o Simesc no dia
14/12/09 às 15 horas.
2.2. Diretorias Regionais: Nada encaminhado
3. Ordem do Dia:
3.1. AGO/AGE/RDP (avaliação): Apesar de algumas ausências de diretores regionais, o evento foi avaliado como
bastante produtivo, considerando o salto de qualidade que começa a se desenhar na atuação regional. O
desdobramento imediato do evento foi o aumento do valor da mensalidade para R$ 40,00 reais. Com a AGO e a
AGE foram cumpridas normas estatutárias no que diz respeito à aprovação das contas de 2009 e previsão
orçamentária para 2010, além de vacância de cargos e eleição de diretores para os cargos vagos. Os relatórios de
atividades e a prestação de contas serão postados no site do Simesc. A dinâmica e condução das reuniões
satisfizeram a todos.
3.2. Boletim Médico 127 (apresentação): Renato juntamente com a jornalista Simone, apresentam o esboço do
boletim, discorrendo sobre as matérias, praticamente definidas na sua totalidade. Cyro pede aos diretores presentes
que respondam de pronto às solicitações da jornalista para o boletim, que deverá ser fechado na última reunião do
ano, no dia 21/12/2009. Também foi decidido que o Conselho Editorial fica assim definido: Cyro / Renato / Zulma
e Valdete, além da jornalista.
3.3. Contratos (Previdência): Cyro traz a proposta de renovação de contrato da Dra. Lucila, nossa Assessora
Previdenciária, que nos informa que seu contrato venceu em 18 de agosto pp. e propõe um novo valor
(considerando inclusive a vitória do Mandado de Injunção MI 874) e também que novas ações semelhantes às do
Mandado de Injunção (que não tem ganho financeiro) sejam patrocinadas com custo para o sindicato. As demais
cláusulas permaneceriam sem alteração. Fechado pela renovação do contrato conforme proposto. Vânio solicita
que conste em ata seu voto contrário, por incluir um item em que o médico é chamado a participar financeiramente.
3.4. Liberação de Horários (diretores): Votado o encaminhamento do pedido de liberação de Vânio e Renato,
com alteração de 6 para 10 horas, aprovado pelos presentes, com abstenção do presidente Cyro Soncini.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: Miscelânea
5. Assuntos informais: Nada discutido.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 07 de dezembro de 2009.

