Ata da 349ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 03/10/2011. Hora 19h30 min. 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: César informa que representou o SIMESC na abertura do 1º Fórum de
Integração Medicina e Justiça, que aconteceu na ACM no dia 22/09. Vânio informa sobre telefonema
recebido no SIMESC sobre problemas que vem ocorrendo com ortopedistas no Hospital de
Gaspar.será agendada reunião naquela cidade. Que esteve em reunião com os Centros Acadêmicos de
Medicina da UFSC (CALIMED) e da UNISUL (Pedra Branca) para estabelecer parcerias / convênios.
Eliane informa que Dr. Ernesto Damerau passará a categoria de sócio vitalício em outubro 2011.
Roman informa sobre reunião que compareceu juntamente com Cyro, Vânio, Terezinha, Camila,
Rodrigo, ocorrida em 27/09, com os médicos anestesistas do Hospital e Maternidade Marieta Konder
Bornhausen, com debate sobre indicativo de paralisação devido às más condições de trabalho e
remuneração. Haverá reunião do SIMESC com a administração do hospital dia 06/10 a qual deverão
comparecer Cyro e Vânio. Cyro informa que a GEAP enviou proposta para reajustar o valor da
consulta, devido à paralisação do dia 21/09. Que nos dias 21 e 29/09, houve reunião com o setor
técnico da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Haverá nova reunião para o dia 11 de
outubro e uma reunião do Corpo Clínico no dia 05/10 às 18:30h. Dia 21/09, ocorreu reunião com os
formandos da UFSC, onde estiveram presentes mais ou menos 40 formandos, compareceram César,
Cyro, Terezinha e Rodrigo, dia 22/09 com os formandos da FURB, onde estiveram presentes
aproximadamente 20 formandos, participaram Cyro, Eliane, Terezinha e Rodrigo. Reunião em
Araranguá dia 30/09 (Cyro e Eliane), tendo como desdobramento a paralisação dos serviços no plantão
da ginecologia e obstetrícia, a partir das 8:00h, do dia 04/10. Solicitação de reajuste por parte do Sr.
Washington Luiz Reitz, assessor de informática que será concedido conforme negociação encaminhada
pelo Bonnassis. Informa ainda sobre convite recebido do SINTUFSC, para Ato público contra PL
1749/11 ( criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Sociedade Anônima de Direito
Privado), dia 05/10, às 9:00h. Convite recebido para inauguração da nova sede do sindicato do Pará,
dia 06/10. Comunicado do Corpo Clínico do CEPON, posicionamento frente à FAHECE.
2.2. Plantão de Diretoria: Renato informa sobre telefonema do Dr. Marcos (Gaspar) querendo
informação acerca da futura reunião do corpo clínico, que será agendada pela DR Blumenau. Dr. Denis
(Mafra), informando sobre problemas contratuais dos médicos plantonistas do hospital. Eliane assume
o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: nada.
3. Ordem do Dia:
3.1. Boletim Médico 134: jornalista Carla apresenta uma idéia do boletim médico. Com conteúdo e
diagramação praticamente prontos. O conselho editorial fará reunião dia 05/10 para concluí-lo.
3.2. AGE / RDP - Avaliação: os diretores presentes fizeram vários comentários em termos de
avaliações e futuras ações por conseqüência do evento. O evento foi considerado bom, correspondendo
a expectativa da Diretoria Executiva.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Centros Acadêmicos de medicina.
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 05 de outubro de 2011.
(Ata redigida por César Ferraresi, Secretário Geral da DE do Simesc)

