Ata da 287ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 19/04/2010. Hora 19h30min. 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 (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Renato informa sobre lançamento de edital de concurso da Secretaria de Estado da
Saúde e sobre auditoria em Caçador, onde dois médicos sindicalizados foram encaminhados à Assessoria
Jurídica. Dr. Rodrigo informa sobre contato com a Procuradoria de Guaramirim que novamente informou que
ainda não está de posse do laudo elaborado pela vigilância sanitária quando da vistoria do hospital de
Guaramirim. Cyro dá os seguintes informes: Pedido de renúncia do Diretor Jurídico, Dr. Gilberto da Veiga;
sobre decisão tomada na Assembléia Geral Extraordinária de Brusque, de não paralisar o sobreaviso, com
corpo clínico reencaminhando a questão junto aos gestores hospitalares e com ofício do Simesc comunicando
da decisão da assembléia ao diretor presidente do hospital Evangélico de Brusque; GDPM – houve reunião da
SES com os diretores de hospitais no dia 15/04. O COSEMESC solicitou à SES que apresente suas proposições
(para a primeira avaliação); sobre posse da nova diretoria da USIMED, que tem na sua diretoria executiva os
Drs. Carlos Alberto Pierri, Marcos Venício Garcia Joaquim e Luiz Miroski, todos filiados ao Simesc.
2.2. Plantão de Diretoria: Nenhuma ligação recebida por Ana Cristina, que entrega o plantão para Eliane
Soncini.
2.3 Diretorias Regionais: recebemos convite da Diretoria Regional do Médio Vale, para reunião no dia 04 de
maio às 20:00h, entre o Simesc Regional e Regional Médica Oswaldo Cruz, no restaurante La Spezia, em
Pomerode.
3. Ordem do Dia:
3.1 Assessoria de Imprensa: A jornalista Simone Bastos pediu demissão no dia 13 de abril pp. Cyro traz dois
contratos de jornalistas, pedindo ao diretor de imprensa que analise as propostas em termos de serviços
oferecidos. Alguns contatos com jornalistas de nossas relações serão tentados.
3.2 Reunião com o jurídico (16/04/10): relato – Estiveram presentes os Drs. Rodrigo, Ângelo, Erial e os
diretores Cyro, Vânio, César e Roman. Entre outros assuntos Cyro destaca; 1. Lages - ainda não houve
definição do judiciário; 2. Contribuição Sindical – há uma luta encampada pela SES para assegurar ao Simesc o
direito aos recursos que lhe são devidos. Em relação à PMF, o Simesc está aguardando um contra cheque de
médico daquela Prefeitura; 3. O Simesc questionará a obrigatoriedade do plantão para o Corpo Clínico do
Hospital Curitibanos; 4. São Bento do Sul – OSCIP na Prefeitura – acontecerá uma viagem sindical no dia
27/04 para reunião com Promotor, Entidades e médicos; 5. PMF – O Jurídico do Simesc informa da
possibilidade de recurso judicial para requerer valores referentes a 1/3 férias e 13° salário em relação ao PSF,
não pagos; 6. Vânio pede para que todos leiam o código de ética médica para posterior discussão no Simesc, a
ser agendada; 7. FAHECE – O Simesc estará analisando a proposta de Plano de Carreira, com agendamento de
reunião a posteriori.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião (03/05/10): Assessoria de imprensa / Congresso FENAM /
Criciúma (RDP e FEMESC)
5. Assuntos informais: Vânio comenta sobre o programa Global que aborda a medicina de forma jocosa, tendo
sido decidido que nenhuma atitude em relação ao assunto será tomada pelo Simesc. Eliane pede confirmações para
a confraternização do dia 24/04 em Rancho Queimado. Ana, preocupada com o advento da gripe H1N1 e outras
doenças respiratórias próprias do inverno, traz a necessidade de verificar a situação de trabalho dos colegas
médicos da PMF.
(Ata redigida por Zulma S. Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC )
Florianópolis, 19 de abril de 2010.

