Ata da 299ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 19/07/2010. 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: Zulma justifica, em nome da Tanise, a impossibilidade desta em participar da
formatura do curso de medicina da UFSC no último dia 16 de julho e informa sobre questionamento feito ao
Simesc acerca da veiculação em nosso boletim médico de propaganda de curso de pós-graduação latu senso em
medicina ortomolecular, esclarecendo aos presentes que a referida propaganda está sendo veiculada dentro do
que está regulamentado pela resolução CFM 1938/10. César informa da definição da pauta e do local para a
reunião da FMSB em 28 de julho em Brasília. Entrega a proposta por ele elaborada, aos diretores presentes,
para a reforma do estatuto da FMSB. Cyro faz os seguintes informes: 1. Sobre reunião no Cepon no dia 15 de
julho, presentes Cyro, Leopoldo, Dr. Angelo e jornalista Andressa, com cerca de 15 médicos contratados pela
FAHECE pelo regime CLT, que reivindicam isonomia com os médicos do Estado, propõem alterações no
PCCS e querem novo modelo de contrato, tendo ficado definido que o Simesc elaborará (com eles) a proposta à
Fahece; 2. Que o colega André Luiz S. Thiago solicitou esclarecimentos acerca da GDPM e foi atendido; 3.
Que a FENAM terá sua sede em Brasília, com o telefone de número (61) 30423700; sobre convite recebido da
UNIMED Grande Florianópolis para participação no 2º Fórum de Promoção à Saúde, no Hotel Majestic nos
dias 02 e 03 de Agosto.
2.2 Plantão de Diretoria: Roman informa sobre recebimento de ligação de repórter da RBS pedindo entrevista
com o presidente Dr. Cyro, sobre ligação do Dr. Paulo Sergio de Almeida de Xanxerê, informando que seu
carimbo foi clonado (CRM 5227) e sobre ligação do Dr. Bráulio Fernandes, com assunto para o Jurídico.
Gilberto assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: Cyro, Vânio e Dr. Ângelo participaram de reunião em Blumenau com cerca de 70
médicos da Prefeitura daquele município, onde também estiveram presentes nossos diretores da Regional, Drs.
Geraldo, Ronaldo e Seara, para discutir “a cobrança do cumprimento de 20 horas semanais. Na ocasião foram
informados que a Secretaria Municipal de Saúde estará encaminhando para a Câmara, Projeto de Lei para 10
horas, sem redução de salário, que será votado dia 20/07, assim como uma proposta de gratificação para os
médicos. A Audiência pública referente à paralisação dos médicos no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres de
Lages foi transferida para 25 de agosto pv.
3. Ordem do Dia:
3.1. Tesouraria (repasses / 2ª Semestralidade/ desligáveis): Sonia encaminhou comunicação aos desligáveis e
está aguardando as respostas. Serão feitos os repasses para as regionais agora em julho, referentes ao 2º semestre
de 2010, descontados os valores referentes às viagens sindicais conforme ficou estabelecido na última RDP (70%
executiva – 30% regionais). Quanto à 2ª semestralidade de 2010 para o Simesc, a Coordenadora Terezinha informa
que na modalidade R$ 240,00 foram 620 pagantes; na modalidade R$ 40,00 foram 178 pagantes e na modalidade
R$ 120,00 foram 38 pagantes, até 16/7/10.
3.2. Diretorias Regionais: São Bento do Sul (computador) – Nos foi solicitada a doação de um computador para a
Diretoria Regional. A Diretoria Executiva concorda com o pleito.
Médio Vale (funcionário) – Nos foi solicitado o custeio de 70% do valor total para contratação de um funcionário.
Será sugerida a contratação de um estagiário, após nos certificarmos das implicações legais.
3.3. Obra (custo / últimas providências): A obra de reforma do anexo foi finalizada com um custo final dentro do
esperado, sem necessidade de lançarmos mão dos recursos aplicados. No momento estão sendo efetuadas as
compras de equipamentos.
3.4. Evento dia 26 de julho às 19:30h: Eliane informa da homenagem aos vitalícios, seguida de um jantar. Passa a
lista de convidados. Sugere um diretor para homenagear cada vitalício, ficando acertado os nomes de Eliane,
Vânio, Cesar e Leopoldo. Os vitalícios serão agraciados com um diploma de sócio vitalício e um pequeno presente.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião (02/08/10): ENEM/ FMSB/ Boletim Médico (avaliação).
5. Assuntos informais: Cyro sugere três assuntos para o site (informações sobre o valor da semestralidade
conforme nosso estatuto / residência médica/ sobreaviso). Andressa informa que o material da tesouraria para a
home Page já está pronto.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC).
Florianópolis, 19 de julho de 2010.

