Ata da 310ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 25/10/2010. 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: Tânise informa sobre reunião ocorrida com os acadêmicos de medicina da Univille –
Joinvillle - (2ª reunião do ano) no dia 30 de setembro, com bom quorum e solicitação de apoio financeiro para a
formatura, por parte dos mesmos. Informa ainda sobre reunião agendada com os acadêmicos de medicina da Univali Itajaí – para o dia 26 de outubro pv, às 18:30 horas, com presença confirmada dela e do Presidente da DR Itajaí –
Mauro Machado. Dr. Rodrigo informa que a diretoria da Fahece aguarda o parecer jurídico da instituição a respeito
das reivindicações do Simesc, o que tem previsão para ocorrer até o dia 26 de outubro. Após isso, entrarão em contato
para agendar a primeira rodada de negociações. Informa ainda, em relação à contribuição sindical, que quanto aos
recolhimentos futuros (2011), foi-nos solicitado que a guia do Sindicato esteja na Secretaria da Fazenda até o mês de
fevereiro de 2011, tempo hábil para os trâmites burocráticos. Quanto aos recolhimentos passados (2010), nos foi
confirmado pela Secretaria da administração que a guia de repasses feitos à Caixa Econômica Federal está em poder
da Secretaria da Fazenda, o que nos obriga a formular novo pedido, solicitando o documento. Em relação ao
movimento dos médicos do HNSP de Lages, informa que haverá nova reunião com o Juiz da Vara da Fazenda no dia
03 de novembro pv., às 14 horas, em seu gabinete. Informa ainda que Dr. Ângelo Kniss compareceu no dia 21 de
outubro pp., à reunião com os pediatras do Hospital Evangélico de Brusque, para tratar da repactuação do plantão
pediátrico. Estiveram presentes também, Laércio Cadore, presidente da DR Brusque e quatro dos oito pediatras
daquele nosocômio. Cyro traz os seguintes informes: sobre ida à Lages, onde juntamente com Anamar, Dr. Ângelo e
jornalista Andressa, reuniu-se no dia 19 de outubro às 17 horas com os acadêmicos de medicina da Uniplac, para
apresentação do Sindicato, contando com a participação de cerca de 40 estudantes e na mesma data, reuniu-se com o
corpo clínico do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que reafirmou o acordo de manutenção dos serviços de
sobreaviso médico remunerado até às 8 horas do dia 18 de janeiro de 2011; sobre solicitação do Coordenador do
Curso de Graduação em Medicina da UFSC, para que seja nomeado um representante do Simesc para compor o
colegiado do curso, cujas reuniões acontecem nas terceiras 5ª feiras do mês às 10 horas. Aguardamos manifestações
da diretoria executiva. Apresenta os convites recebidos pelo Simesc, do Dr. Aroldo Carvalho, para participar da mesa
de abertura do 16º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica, que acontecerá no Centro Sul de 03 a 06 de
novembro pv (Leopoldo irá); da SOGISC (Sociedade Catarinense de Gineco-obstetrícia), para participar da mesa
sobre “situação atual e perspectivas futuras da remuneração médica no Brasil”, no ciclo de educação continuada, que
acontecerá no dia 27 de novembro pv, em Florianópolis (César atuará como debatedor). Cyro lê documento do Dr.
Juliano Manozzo, suplente do conselho fiscal, pedindo afastamento das função sindical, cuja homologação dar-se-á na
AGE de Dezembro de 2010.
2.2. Plantão de Diretoria: Leopoldo (18 a 25/10/10) não recebeu ligações no período. Gilberto assume o telefone do
plantão.
2.3 Diretorias Regionais: Tanise informa que a DR Joinville colocou Outdoors em Joinville (5), São Francisco do
Sul (1) e Barra Velha (1) em comemoração ao Dia do Médico. Informa que está mantida a greve dos Gineco-obstetras
do Hospital Darci Vargas. Cyro repassa a informação de que os médicos continuam atendendo as urgências e
emergências, o que não caracterizaria greve, mas sim o fechamento de alguns serviços, com remanejamento dos
profissionais.
DR Tubarão: Continua hospitalizado o presidente da DR, Ilson Dominot.
3. Ordem do Dia:
3.1. AGO/AGE/RDP – 10 e 11 dezembro 2010 – Hotel Majestic: Enviada comunicação sobre o evento a todos os
diretores e na próxima semana será encaminhado ofício informando dos horários. A AGO, acontecerá na sexta-feira
às 20:00 horas, quando a Secretaria apresentará os relatórios das atividades e a Tesouraria apresentará a prestação de
contas da executiva e das regionais, assim como a previsão orçamentária para 2011. No jantar à noite, serão
homenageados os novos sócio vitalícios..
AGE – acontecerá às 9 horas do sábado, para homologação do desligamento de filiados, renúncia de diretores e
nomeação de diretores para os cargos vagos. Se tudo se encaminhar bem, estaremos também anunciando a criação de
uma nova diretoria regional.
RDP – 10 horas – para debater sobre as perguntas e respostas aos questionamentos encaminhados à executiva e
regionais. O almoço acontecerá às 13 horas e das 14 às 17 horas se manifestarão as diretorias regionais. Os assuntos
da AGO e RDP serão debatidos previamente na reunião da executiva do dia 06 de dezembro.

3.2. Questões pendentes (breve informação à diretoria): Cyro elencou todos os assuntos pendentes referentes à
Presidência, Vice-presidência, Secretaria, Tesouraria e Diretorias. Em relação à presidência, informa sobre assuntos
resolvidos e em andamento, dando conta, entre outros, de que já estão definidas as “janelas” daqueles diretores que
têm liberação de carga horária e da necessidade de alcançarmos 1001 filiados com vínculo estadual para aumentarmos
a liberação de carga horária em favor do Simesc. Que estão sendo feitos contatos no sentido de transformar a rua da
sede, em zona azul. O Femesc, que acontecerá em Balneário Camboriú, terá uma alteração na programação, que foi
bem aceita na primeira reunião acontecida para tratar do assunto. A Secretaria está com dificuldades em conseguir que
as diretorias regionais encaminhem os relatórios trimestrais, tendo sido atendida pela minoria mesmo depois de
diversas solicitações. A cartilha aos acadêmicos está sendo revisada e atualizada e será trazida para a diretoria em data
oportuna. As questões pendentes continuarão a ser debatidas na próxima reunião da executiva.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião (08/11/10): - Evento Brasília / Questões pendentes – parte II.
5. Assuntos informais: Outdoors – Gilberto sugere que em 2011 haja uma programação prévia, inclusive na previsão
orçamentária. Eliane comenta sobre o sucesso do jantar-dançante comemorativo ao Dia do Médico na ACM.
Florianópolis, 25 de outubro de 2010.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).

