Ata da 318ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 31/01/2011. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: César comunica ter participado da formatura dos médicos residentes do Hospital Infantil Joana de
Gusmão, no dia 29 de janeiro, tendo participado da mesa e falado em nome do Simesc.Gilberto participou da formatura dos
residentes da Maternidade Carmela Dutra, no dia 28 de janeiro. Sônia comunica a prorrogação, por seis meses, da assistência
aos usuários SCSaúde pela Federação das Unimeds. Cyro complementa dizendo que o governo impôs esta renovação baseado
em questões legais. Dr. Rodrigo, advogado, refere situação irregular em Curitibanos, onde laudos dados por optometristas
estão substituindo os laudos médicos. O Simesc vai posicionar-se. Cyro traz os seguintes informes: recebeu a visita do Dr.
Odilon Marques Garcia Junior e da Dra. Lucila Moura Santos Cardoso, assessores previdenciários, com quem discutiu
questões ligadas à aposentadoria especial; lembrou que o site Simesc divulga a consulta pública que busca estabelecer
diretrizes a respeito da saúde do trabalhador do SUS; apresenta ofício da Fenam Regional Sul Brasileira convidando-nos para
participar da reunião ordinária nos dias 11 e 12 de março e ofício da Sociedade Catarinense de Gastroenterologia com a
nominata dos novos dirigentes.
2.2. Plantão de Diretoria: Sônia não recebeu ligações. Gilberto assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada encaminhado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Boletim Médico 131: Todos avaliaram muito bem o Boletim, elogiando o trabalho feito pelos diretamente responsáveis:
Renato Polli, jornalista Andressa Braun e designer Julia Soncini. Fica, desde já, o alerta para a necessária troca do álcool
líquido para o álcool gel em nossas casas. Para o Boletim 132 (janeiro, fevereiro e março), aprofundaremos a questão
OS/OSCIPs, dentre outros temas sugeridos.
3.2. Novos nomes para o Sindicato: foram apresentados os nomes de vários colegas que deverão ser convidados à participar
das ações da diretoria.
3.3. Fahece: A Fundação de Apoio ao Hemosc/Cepon (Fahece) apresentou a sua contra proposta referente ao acordo coletivo
de trabalho a ser celebrado com o Simesc, em nome dos médicos a ela vinculados. A maioria das cláusulas foi aceita. Vamos
debater os pontos ainda pendentes e encaminhar a questão.
3.4. Tesouraria: Mantendo posição de anos anteriores, a Unimed Grande Florianópolis fará o pagamento da anuidade de
uma entidade médica para aqueles cooperados que alcançarem pontuação pré estabelecida. Frente à este fato, encarregamos o
Tesoureiro de interagir com a Cooperativa no sentido de facilitar o pagamento da anuidade Simesc por parte dos médicos que
assim decidam faze-lo.
3.5. Aniversariantes: Eliane Soncini, Diretora de Assuntos Sociais e Culturais, apresentou, e foi aprovada, proposta de envio
de cumprimentos aos médicos filiados quando do seu aniversário. A comunicação será via e-mail e não trará custo ao Simesc.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reuniões no oeste e Conselhos de Saúde (Estadual e Municipal).
5. Assuntos informais: Dr. Edevard Araújo foi eleito Presidente da Federação das Unimeds/SC.
Florianópolis, 31 de Janeiro de 2011.
(Ata redigida por Cyro Veiga Soncini, Presidente do Simesc)

