Ata da 288ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 26/04/2010. 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 recebimento de curriculum vitae de várias jornalistas
interessadas em trabalhar no Simesc, já tendo inclusive entrevistado uma das candidatas. Por decisão da
diretoria, as demais deverão ser entrevistadas ainda esta semana. Pela necessidade de conhecimento do novo
código de ética médica, Vânio definirá a melhor maneira de disponibilizá-lo para a diretoria, a fim de futura
discussão. Cyro informa que no dia 22 de abril pp., juntamente com César, Eliane e Dr. Erial, esteve reunido
com os médicos vinculados à Prefeitura de São José, que não têm o que comemorar, considerando que os
compromissos assumidos pelo Prefeito e sua equipe há exatos 12 meses, foram ignorados na sua quase
totalidade. Os médicos decidiram retomar a luta, solicitando nova audiência com o Prefeito. Informa ainda que
documentação enviada pela DR de Lages, dá conta de que o Juiz de Direito daquela comarca, intimou a todos
os envolvidos na questão do sobreaviso, dando um prazo de 48 horas para regularização do serviço de
sobreaviso. Também convocou uma audiência pública para o dia 15 de junho próximo. Ainda, sobre
recebimento de convite para participar da posse da nova diretoria do Sindicato dos Médicos de Pernambuco
para o biênio 2010/2012. E finalmente, sobre reunião da Direção Nacional da ANMR no dia 01 de maio PV.,
em Belo Horizonte, para tratar da avaliação do movimento pelas reivindicações dos médicos Residentes. Jolnei
informa sobre convite feito pelo Cosemesc à Unidas, para reunião no dia 03 de maio pv. Às 17 horas na ACM,
para tratar da reabertura das negociações pela CBHPM.
2.2. Plantão de Diretoria: Eliane informa que não recebeu nenhuma ligação durante o seu plantão. Passa o
telefone do plantão para Sônia.
2.3 Diretorias Regionais: Dr. Vilberto – presidente da DR Laguna, faz questionamento acerca de plantão e
sobreaviso e Roman, diretor adjunto de Assuntos Jurídicos, fica encarregado de juntamente com nossa
Assessoria Jurídica, providenciar resposta ao colega.
3. Ordem do Dia:
3.1. Congresso FENAM (Delegados SIMESC); Nos dias 18 e 19 de junho pv. Em São Paulo a Fenam estará
elegendo nova diretoria para o próximo biênio. O Simesc, que atualmente tem uma representação naquela
diretoria, terá direito à voto através de seus delegados, que deverão ser designados em Assembléia Geral. Fica
decidido não só pela continuidade de participação na diretoria da Fenam, como também pela requisição de mais
uma vaga.
3.2. PRÉ-ENEM SUL – SUDESTE: O encontro acontecerá nos dias 14 e 15 de maio pv. em São Paulo. Fica
decidido que Vânio e Zulma representarão o Simesc.
3.3. Criciúma - XIII FEMESC – dias 11 e 12 de junho: Cyro traz o folder do evento para conhecimento de
todos, destacando as participações do Simesc nas mesas de debate. Informa das providências que estão sendo e
que serão tomadas. – AGE (diretores) – dia 11 de junho: deverá ser convocada para informar da vacância de
cargos e nomeação de novos diretores para os cargos vagos. – RDP – 11 de junho: acontecerá das 15 às 18
horas e deverá tratar de 3 pontos a saber: assuntos não definidos pelos diretores (Atas na home Page / mudança
do slogan do Simesc); discussão dos relatórios trimestrais pelo Secretário Geral e assuntos outros.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: (03/maio) – Assessoria de Imprensa / Contabilidade (Imposto de
Renda) / Tesouraria.
5. Assuntos informais: Anamar propõe a troca de artigo na home Page (consentimento informado por exame de
ordem), se propondo a avaliar o texto que será publicado. Renato disponibiliza sua casa de veraneio para a próxima
confraternização entre diretoria, assessorias e funcionários, inicialmente prevista para o dia 22 de maio.
(Ata redigida por Zulma S. Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC )
Florianópolis, 26 de abril de 2010.

