Ata da 331ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 16/05/2011. 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: Leopoldo informa participação em reunião com a FAHECE, juntamente
com Cyro, debatendo a questão da remuneração dos médicos celetistas do CEPON e do HEMOSC.
Afirmam atender ao pedido de reajuste de 5,91% mas, tem, dificuldades para estabelecer a gratificação
solicitada. Nova reunião será realizada brevemente. Gilberto informa que participou de reunião em
Itapema, sendo acompanhado por Renato, César e Dr. Rodrigo Leal, no dia 11/05/11. Houve
questionamento dos médicos do PSF de Itapema, sendo esclarecidas algumas questões e sugeridos
alguns desdobramentos. Bonnassis comenta que ainda recebe telefonemas de clínicas referentes ao
movimento do dia 07 de abril. Orientou que só devemos atender aqueles planos que tem acordo com as
entidades médicas. Eliane informa que foi realizado o sorteio dos 5 convites para a 10ª Feijoada da
UNICRED, cedidos por aquela cooperativa e que os sorteados foram: Cícero Stahnke (CRM 4955),
Fabio Cavalcanti de Faria Vieira (CRM 15456), Izabel Cristina Boeing Eastmann (4413), Luiz
Joaquim Alves (CRM 1932) e Marcelo Fernando do Nascimento (CRM 6239). Cyro, Sonia, Dr.
Ângelo Kniss, jornalista Carla Cavalheiro e Marcelo Koerich, participaram de reunião com os
acadêmicos de medicina da UFSC, no dia 10 de maio, quando puderam apresentar o SIMESC.
Aproximadamente 50 acadêmicos se fizeram presentes e vários questionamentos foram feitos. A
reunião foi considerada muito boa. Cyro participou de reunião ordinária do CES, dia 11/05, com boa
presença de conselheiros, quando foi definida nova data para as reuniões ordinárias: 1ª quarta-feira de
cada mês. Informa que a 6ª Conferencia Estadual de Saúde acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de
setembro, em Florianópolis. Cyro comunica que já está implantado o Jurídico Regional nas regiões
oeste/ extremo oeste. Neste mês de maio o escritório Lopes de Haro, Machado Leal passou a
disponibilizar o trabalho do advogado Clayton Machado, OAB/SC 22993, com residência fixa em
Xanxerê. Ele, sob supervisão e orientação do escritório central, passará a atender as demandas
rotineiras e emergenciais da região. Importante alertar para o fato de que ele iniciará os trabalhos
com conhecimento das ações judiciais (e com total apoio dos nossos advogados), mas não sabendo
nada das ações sindicais, o que exigirá de todos muita atenção e paciência. Comunica que acontecerá
em Porto Alegre o 2° Encontro Nacional de Mulheres das Entidades Médicas, dias 19 e 20/05/2011.
Apresenta acordo feito com a FUNSERVIR, que alcança os servidores públicos de Balneário
Camboriú (matéria no site). Registra recebimento de ofício anunciando a diretoria da Sociedade
Brasileira de Clínica Médica / SC.
2.2. Plantão de Diretoria: Nenhuma ligação relevante. Leopoldo assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Lages, paralisação do sobreaviso continua. Teremos reunião com a SES na
quarta-feira, dia 18.
3. Ordem do Dia:
3.1. Assembléia Geral Extraordinária Estadual, 30/05/11: Servirá para formalizar a renúncia de
alguns diretores e nomear outros, na Executiva e nas Regionais.
3.2. Reunião COSEMESC, 11/05/11: Participaram Cyro, Eliane, Terezinha e Carla Cavalheiro, pelo
Sindicato e o assunto principal foi o XIV FEMESC. Vários ajustes foram feitos e nova reunião
ocorrerá no dia 1° de junho no SIMESC.
3.3. Secretaria de Desenvolvimento Econômico: FENAM encaminhou ofício à Presidente, ao
Ministro da Justiça e ao Ministro da Saúde, repudiando a atitude do secretario SDE. Vamos
acompanhar os desdobramentos.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: receberemos a visita de dirigentes UNIMED Grande
Florianópolis.
5. Assuntos informais: Solicitado a todos apoio e participação no XIV FEMESC.
Florianópolis, 16 de maio de 2011.
(Ata redigida por Eliane Soncini, Diretora de Assuntos Sociais e Culturais da DE do Simesc)

