Ata da 315ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 21/12/2010. 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: Vânio informa que esteve reunido com obstetras de Blumenau na SOGIVA, onde também
estiveram presentes o Dr. Roberto de Pomerode e o Dr. Marcos, vereador por Blumenau; que participou da solenidade de
formatura dos acadêmicos de medicina da Univille no dia 10 de dezembro: que no dia 13 de dezembro participou da reunião
com os médicos do Cepon para tratar da concessão de produtividade pela FAHECE; que participou da reunião do
COSEMESC no dia 16 de dezembro. Eliane informa que o Sindicato oferecerá um brinde de Natal ao corpo de funcionários e
assessores. Cyro traz os seguintes informes: que participou juntamente com Eliane, da formatura dos médicos residentes do
Hospital Regional de São José e Instituto de Cardiologia no dia 08 de dezembro; que juntamente com César e Zulma
participou da segunda reunião com os médicos da Prefeitura de Balneário Camboriú no dia 14 de dezembro, onde destaca a
presença dos três diretores da DR Balneário Camboriú, Pedro Alves Cabral Filho (P), Renato Chaves Vargas (S) e Delmo
Dumke (T), a presença de cerca de 15 médicos e preparação das reivindicações dos médicos ao Prefeito daquele município,
além da presença dos médicos do hospital Santa Inês com a demanda de remuneração do sobreaviso; que no dia 15 de
dezembro participou da reunião do CES, que terá nova composição em 2011; que no dia 16 de dezembro presidiu a reunião
do COSEMESC, onde também estiveram presentes pelo Sindicato os diretores Vânio, César e Zulma, quando foram
debatidos o FEMESC 2011e foram recebidos colegas da Associação Catarinense de Otorrinolaringologia com
questionamentos sobre a parametrização da Unimed Grande Florianópolis. Informa ainda, que seguindo-se à reunião do
COSEMESC, o novo Secretário de Saúde do Estado, Dr. Dalmo Claro de Oliveira, foi recebido pelas entidades médicas para
tratar entre outros assuntos, do financiamento da saúde, da gestão na saúde, das OS gerenciando as Unidades públicas de
saúde, da descentralização com a criação dos pólos regionais e da GDPM. Esta reunião foi avaliada pelos que lá
compareceram como uma reunião bem conduzida pelo coordenador do COSEMESC, com posicionamento franco do
Secretário e como uma reunião jornalisticamente interessante, uma vez que forneceu material para matéria do BM do
Sindicato. Cyro informa ainda que o Prefeito de São José encaminhou para a Câmara Municipal o PL 059/10, solicitando
autorização para que aquele município firme convênio com OSCIPs no atendimento à saúde. Apresenta aos diretores os
cartões de Natal enviados ao Sindicato.
2.2. Plantão de Diretoria: Cyro esteve com o telefone de plantão do dia 06 ao dia 21 de dezembro, informando que não
houve telefonemas relevantes. Vânio assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: Cyro traz o informe da DR Caçador, fazendo a leitura do e-mail encaminhado pela Dra. Maria
Lúcia, que agradece a atenção dispensada àquela diretoria, informando da motivação dos mesmos após o evento em
Florianópolis, fato que incentivou a que ela juntamente com Dra. Mágali comparecessem à Câmara de Vereadores onde foi
votado e rejeitado o PL 051/10, que dispunha sobre a qualificação de entidades como organizações sociais.
3. Ordem do Dia:
3.1. AGO/AGE/RDP (avaliação / encaminhamentos) – Estiveram ausentes as DRs Canoinhas, Extremo Oeste, Jaraguá do
Sul e São Bento do Sul. Segundo avaliação dos que participaram do evento, o mesmo estava muito bem organizado, com boa
participação. Como pontos positivos foram destacados o amadurecimento e profissionalismo das Diretorias Regionais, as
várias decisões tomadas pela Diretoria Plena, a sinalização para as próximas lutas da categoria e o congraçamento, entre
outros. Mereceu destaque negativo a ausência de alguns diretores da Executiva. Cyro faz a leitura do e-mail que encaminhou
a toda diretoria executiva e regionais, onde avalia o sucesso do evento, informando aos presentes que algumas respostas
chegaram. Lembra dos compromissos assumidos durante as Assembléias e RDP e encaminha as providências que cabe a cada
diretoria providenciar.
3.2. Boletim Médico 131: Inicialmente são apresentadas as opções de capa e as sugestões são anotadas para nova avaliação
num futuro próximo. A jornalista Andressa apresenta o protótipo do boletim, página a página, tecendo breves comentários
acerca das matérias. Cyro faz a leitura do Editorial. Fica agendada nova reunião do Conselho Editorial para amanhã, dia 22 de
dezembro.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 17 de janeiro de 2011.
5. Assuntos informais: Confraternização da família Simesc.
Florianópolis, 21 de dezembro de 2010.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª. Secretária da D.E do Simesc).

