Ata da 277ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 25/01/2010. Hora 20h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e Aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (30 minutos):
2.1.Diretoria Executiva: Leopoldo dá os seguintes informes: que completou sua cota para filiações, definida como 5
por diretor; que estão sendo feitos os repasses semestrais às Regionais, referentes ao 2º semestre de 2009, num total de
R$ 81.809,10 reais; que estão sendo devolvidos os valores referentes à contribuição para os acadêmicos de medicina do
6º ano, para as Regionais de Itajaí e Lages; que por conta da data base dos médicos celetistas da FAHECE, realizou
reunião com os mesmos no dia 21 de janeiro pp., tendo contado ainda com a presença do nosso assessor jurídico Dr.
Angelo Kniss, quando ficou decidido pelo apoio do Simesc às reivindicações salariais dos mesmos; que realizou nessa
mesma data, reunião com o corpo clínico do Cepon, para tratar do estabelecimento de metas para alcançar a progressão
da GDPM e da obrigatoriedade do ponto eletrônico; que conseguiu junto à Fecomed e à Unicred um incremento na
contribuição para o Boletim Simesc. Zulma informa que serão enviados para os vitalícios Emílio Luis Niebuhr,
Tukaça Missaka e Ronaldo Bachmann, o Diploma de Sócio Vitalício, assim como ofício dando aos mesmos ciência de
sua nova condição, segundo reza o artigo 5º do estatuto do Sindicato. Clayton informa que participou de reunião no
Hospital Florianópolis (HF) no dia 20 de janeiro pp., dando conta de que essa unidade hospitalar será fechada para
reformas e que o Hospital Universitário abrigará uma ala destinada à clínica cirúrgica, o Hospital Regional de São José
a UTI e o Hospital Celso Ramos, provavelmente uma ala destinada à clínica médica para os profissionais do HF, já
para os próximos 15 dias. O HF funcionará como UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Cyro lembra que por conta
da GDPM a lotação dos médicos não deverá ser mudada. Cyro dá os seguintes informes: que nossa Assessoria
Previdenciária informou que o Simesc entrou com reclamação judicial junto ao STJ contra o Ministério da saúde, para
que o mesmo aprecie os pedidos administrativos de aposentadoria dos filiados do Simesc e que essa mesma Assessoria
obteve informações sobre notícia veiculada na home page do SindSaúde, de que havia sido concedida aposentadoria
especial para 20 servidores públicos estaduais, tendo verificado se tratar de mandados de injunção individuais; sobre
posse da nova diretoria do Cremesc no dia 1º de fevereiro às 20:30 h no auditório da Fiesc, ocasião em que se fará
presente; sobre reunião do Cosemesc amanhã, dia 26 às 19/30 horas na ACM, que tem como Ordem do Dia o XIII
FEMESC, a avaliação da reunião com os diretores de hospitais e a proposta da comissão da CBHPM e Unimed para
implantação nos demais planos de saúde, entre outros; que a Fenam reajustou em 6% a contribuição social, o que
implica em desembolsarmos o valor de R$ 1272,00 reais contra os atuais R$ 1200,00 reais.
2.2. Diretorias Regionais: Nada enviado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Boletim Médico: Todos os diretores que se manifestaram elogiaram o conteúdo e o projeto gráfico do BM 127.
Zulma fez uma ressalva para um erro de digitação no texto em destaque no artigo do Dr. Jorge de Souza, onde se lê a
palavra “fracasso” ao invés da palavra “processo” e sugere que o título da página Entrevista Especial possa ser
substituído por Artigo Especial, quando for o caso. Roman tece elogios à transparência na prestação de contas. Cyro
destaca como pontos positivos a definição do conselho Editorial, a redução de gastos pelo aumento de patrocínios e
como pontos negativos, o atraso no fechamento da edição, a troca da ordem das páginas, não tendo a reportagem da
capa ficado nas páginas centrais como de praxe e o pouco destaque dado à matéria do plantão de diretoria. Anamar
elogia o destaque dados às Regionais. Dr. Rodrigo também tece elogios ao projeto gráfico e destaca como ponto
negativo o pouco destaque dado ao plantão de diretoria. A Coordenadora Terezinha destaca como ponto positivo os
conteúdos referentes aos serviços do Simesc, considerando que estamos enviando os boletos de cobrança. Cyro sugere
alguns assuntos para o próximo boletim e solicita à Anamar que transmita à Júlia (nossa designer gráfica) os
cumprimentos de toda a diretoria pelo belo trabalho executado.
3.2. Defensoria Médica 24 horas: Ainda não há definição quanto ao 0800, por isso Cyro sugere que se aguarde um
pouco para o envio da Comunicação Interna nº 102, que trata do assunto.
3.3. Plantão de Diretoria: O número do celular já está definido. Cyro pede à Secretaria que defina quem estará com o
telefone celular já a partir do dia 1º de fevereiro. Decidido pelo horário compreendido entre às 10 e às 22 horas. A
coordenadora providenciará para que os médicos sindicalizados recebam e-mail com a informação.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião: Assessoria Contábil / Tesouraria / Novo site do Simesc.
5. Assuntos Informais: Demolição da Edícula / Formatura dos Médicos Residentes da maternidade Carmela Dutra
(Jolnei definirá com Renato quem representará o Sindicato).
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 25 de Janeiro de 2010.

