Ata da 306ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 20/09/2010. 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: Dr. Ângelo informa sobre audiência judicial na tentativa de acordo, sobre a greve dos
médicos do hospital Nossa Senhora dos Prazeres, de Lages, na luta pelo sobreaviso. Informa que nova audiência foi
marcada para acontecer em Lages. Sônia informa sobre ter representado o Simesc na abertura do XII Congresso
Catarinense de Pediatria, parabenizando a Dra. Marilza Leal Nascimento pela brilhante organização do evento e pelo
sucesso no número de participantes. Cyro faz os seguintes informes: sobre reunião do Cosemesc no dia 14 de
setembro, quando foi discutido entre outros assuntos, que a festividade do dia 22 de outubro em comemoração ao Dia
do Médico será um evento do Cosemesc; que o Cosemesc solicitou audiência com o Prefeito de São José, na tentativa
de resolver a situação dos médicos daquela prefeitura, sobre a falta de médicos nos hospitais da SES, sobre assembléia
no mês de outubro para tratar da CBHPM (negociação com Unidas / Cooperativas médicas). Que no dia 15 de
setembro o Cosemesc se reuniu com a Diretora Geral da SES para tratar da contratação de médicos, judicialização da
medicina e pagamento de pró-labore, que será feito no mês de outubro retroativamente. Que no dia 17 de setembro
esteve juntamente com Roman, com comitiva formada ainda pelo Dr. Rodrigo e Coordenadora Terezinha, em reunião
em Rio do Sul para tratar de questões trabalhistas (contratação de médicos plantonistas). O Dr. Alexandre de Castro
Robles esteve presente pela DR. No próximo dia 07 de outubro haverá nova reunião em Rio do Sul. Informa sobre
recebimento de informe da Fenam sobre a concentração de médicos que ocorrerá em Brasília no dia 26 de outubro;
sobre convite para participar das festividades relativas ao 15º aniversário do Escritório de Advocacia Garcia& Garcia,
em Porto Alegre.
2.2. Plantão de Diretoria: Roman não refere telefonemas e continua com o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: DR LAGUNA: Dr Vilberto Antonio Felipe, presidente da DR encaminha carta à diretoria
Executiva do Simesc, informando do seu pedido de renúncia ao cargo de presidente da DR Laguna, por questões de
foro íntimo (documento em anexo), informando ainda que o Dr. Odimar Pires Pacheco, atual secretário da DR
assumirá a presidência (de acordo com nosso estatuto).
DR SÃO BENTO DO SUL: A partir do dia 20 de setembro do corrente ano, a Dra. Maria Aparecida Winnikes
Pereira, atual secretária da DR, assume a tesouraria da DR São Bento do Sul, tendo em vista a mudança da atual
tesoureira, Dra. Iara Machado Marasciulo, para outra cidade.
3. Ordem do Dia:
3.1. Jurídico (Regulamento do jurídico / Sindees / etc.): Gilberto traz cópia do regulamento, procede a leitura e o
documento é aprovado após as correções pertinentes, para vigir a partir de 16 de agosto de 2010. Também traz o
pedido de reajuste dos salários dos funcionários do Simesc para o período 2010/2011, que é aprovado pelo índice do
INPC, correspondendo ao percentual de 4.57%, além do pedido de aumento no valor dos vales refeição (6 horas) e
alimentação (8 horas), para R$14,00 e R$ 18,00 reais, respectivamente, o que é aprovado. Cyro informa que dos 12
(doze) colegas inadimplentes com demanda jurídica, 3 (três) receberam ofício informando que estão sem a assistência
jurídica/Simesc, doravante. Pede à Tesouraria que acompanhe a situação de adimplência de todos os filiados que estão
com demandas no jurídico, na assessoria previdenciária e com a contadora.
3.2. Perguntas ao Diretores (Executiva / Regionais): A exemplo de como foi feito antes da RDP do mês de junho,
alguns novos questionamentos estão sendo feitos aos diretores da executiva e regionais, para que na RDP do mês de
dezembro, algumas estratégias sejam traçadas, de forma consensual entre todos os diretores. Todos estarão recebendo
os questionamentos por e-mail e deverão se manifestar.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: ECAD / Boletim Médico 130 / Filiações.
5. Assuntos informais: Vânio traz entre outros assuntos, a solicitação de que o Simesc solicite à SES agilidade na
finalização da reforma do Hospital Florianópolis, ECAD (pautado para a próxima reunião), sugestão de “Momento
Simesc” no rádio.
Florianópolis, 20 de Setembro de 2010.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).

