Ata da 289ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 03/05/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Cesar informa que apesar de vencido o prazo para entrega dos relatórios trimestrais das
atividades das Diretorias Regionais, nenhuma delas enviou o documento segundo a normativa, que é do conhecimento de
todos. Roman informa da dificuldade em se obter do escritório que nos prestou assessoria jurídica até 2009, a listagem
dos sindicalizados com processos sob sua responsabilidade, o que nos deixa vulneráveis quanto aos prazos. Embora o
assunto já tenha sido amplamente divulgado, inclusive pela comunicação interna (CI) nº 100 – 2ª quinzena de novembro,
uma nova comunicação interna deverá ser editada, reforçando o que já foi anteriormente informado. Zulma comunica que
o Sintrasem (Sindicato dos Municipários) pretende consultar seus filiados acerca da devolução de parte do Imposto
Sindical, que lhe caberia, durante uma assembléia geral da categoria que está agendada para 06 de maio pv. Cyro dá os
seguintes informes: sobre sua participação no dia 28 de abril pp. em reunião do CES, onde não foi debatido o consórcio
estadual para gestão do SAMU, conforme pauta, mas foi aprovado envio de denúncia ao Ministério Público visando
interromper a tramitação do PL 087/10, que trata do assunto, assim como ida à ALESC. Técnicos da Vigilância em Saúde
se fizeram presentes e apresentaram o Planejamento Estratégico “Saúde do Trabalhador” para 2010. Foi questionada a
participação do Simesc na Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sus e Cyro pergunta se dentre os diretores
presentes alguém se candidata, para substituir Clayton, que não está podendo comparecer, tendo Valdete ficado de tomar
uma posição até a próxima semana. Relembra convite enviado pela Regional Médica Osvaldo Cruz – REMOC, para
reunião social no dia 04 de maio pv. em Pomerode. Informa sobre convite para participar da abertura da III Jornada
Onco-hematológica do Hospital Infantil Joana de Gusmão, no dia 06 de maio às 19 horas. Informa também que na
reunião do Cosemesc com a Unidas, foi entregue à mesma, a pauta de reivindicações do Cosemesc. E finalmente, sobre
início das atividades da nova funcionária do Simesc, Katiane Moro Silva.
2.2. Plantão de Diretoria: Sônia não recebeu nenhum telefonema. Zulma assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: Dr. Laércio Cadore, presidente da Regional Brusque, informa que haverá reunião do corpo
clínico do Hospital Evangélico, hoje, dia 03 de maio e o assunto é o sobreaviso.
3. Ordem do Dia:
3.1. Tesouraria (inadimplentes / desligáveis / “com jurídico” / licenciados / médicos SES): Sônia informa que houve
contato com os inadimplentes recentes (julho/09 a janeiro/2010), tendo havido retorno de alguns; que são em número de
328 os sócios desligáveis e que a todos será enviada uma carta, assim como o boleto de julho e que o desligamento
ocorrerá no mês de agosto na ausência de resposta dos mesmos. Cyro sugere que seja encaminhado aos três diretores
regionais um e-mail comunicando a relação dos desligáveis da sua Regional. Em relação aos filiados com processos no
jurídico, Sônia informa que a listagem que lhe foi entregue é passível de revisão. Dos 12 licenciados contatados, houve
retorno de 2. Informa ainda que dos 1885 médicos vinculados à SES, 956 são filiados, estando 923 em dia com o
sindicato. Cyro sugere encaminhar ofício aos médicos da SES, informando da importância da sua filiação, por conferir ao
seu sindicato, maior representatividade. Finalmente Sonia informa que não há déficit de caixa, apesar da obra na sede.
3.2. Contabilidade (Imposto de Renda 2010): A assessora contábil relata a feitura de 63 declarações de IR, sendo 5
delas de médicos não residentes em Florianópolis. Relata que a procura de informações por telefone foi baixa, o que
credita às informações veiculadas na home Page e à Comunicação Interna específica. Aconteceram 2 filiações em virtude
da realização do IR. Além dessa demanda até o final de abril, a assessoria conta no momento com 11 outras.
3.3. Assessoria de Imprensa (Tarefas / jornalista): O Boletim Médico 128 foi avaliado como excelente por todos os
presentes. Renato, que juntamente com Zulma, realizou as entrevistas das candidatas ao cargo de Assessoria de Imprensa
do Simesc, apresenta o perfil das três candidatas avaliadas. Ambos avaliam a candidata Andressa Braun como a mais
indicada para o cargo. Após obter algumas informações a respeito das candidatas, a diretoria decidiu por endossar a
indicação, ficando o diretor de Imprensa, Renato, responsável por comunicar às candidatas da decisão tomada.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Contato com os Presidentes
Regionais / Reuniões
sindicais no Oeste e Extremo Oeste.
5. Assuntos informais: Cyro traz para conhecimento de todos o questionamento feito por colega médico filiado e
inadimplente, acerca da atuação do Simesc em sua defesa em particular, tendo recebido do Presidente a informação de que o
Simesc disponibiliza suas Assessorias para todos os filiados Adimplentes, bastando que as acionem.
(Ata redigida por Zulma S. Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC )
Florianópolis, 03 de maio de 2010.

