Ata da 357ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 05/12/2011. Hora 20h00 min. 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: Ana informa que hoje, dia em que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e
Comunidade completa 30 anos, também é comemorado o Dia do Médico de Família e Comunidade e que no
dia 30 de novembro juntamente com Cyro e Zulma foi recebida pelo Secretário Municipal de Saúde de
Florianópolis, que questionado acerca do pedido do Simesc em nome dos médicos daquela Secretaria
(desoneração da gratificação do PSF), entregou cópia do ofício encaminhado ao Secretário da Administração,
onde pede uma tomada de posição, sem resposta até o momento segundo nos informa. Cyro complementa,
informando que o Simesc agilizará uma audiência com o Secretário da Administração. Dr. João Candido
solicitou ainda apoio do Simesc e dos médicos da PMF para a aprovação do PL 14595/11 que foi encaminhado
à Câmara de Vereadores e que trata do aumento de vagas na saúde. Cyro faz os seguintes informes: 1. que no
dia 02 de Dezembro, juntamente com Eliane e Gerson Zanusso (tesoureiro da DR Chapecó), participou de
reunião com os médicos obstetras de Chapecó, que estão reivindicando o mesmo valor de hora plantão pago a
outros especialistas e que ainda no dia 02 de dezembro, com Eliane e Ana Saez (presidente da DR Chapecó)
participou de reunião sindical em São Lourenço do Oeste; 2. que recebeu o ofício encaminhado pelos
anestesistas do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen à direção daquele hospital, dando como
encerradas as negociações trabalhistas e salariais; 3. que recebemos ofício do Presidente da AMB agradecendo
pelas congratulações enviadas; 4. que recebemos convites para a formatura da 1ª turma de Medicina da Unisul
Palhoça no dia 16 de Dezembro às 20 horas no teatro Pedro Ivo e para a colação de grau dos médicos
Residentes do HGCR no dia 17 de Dezembro às 20 horas no hotel Maria do Mar; 5. que a partir de hoje o Dr.
Léo Mauro Xavier torna-se sócio vitalício e a partir de 05 de janeiro do ano vindouro, os Drs. Oscar Montoya
Gomes e Júlio César Gonçalves.
2.2. Plantão de Diretoria: Renato continua com o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
3. Ordem do Dia:
3.1. Inauguração Sede Chapecó – comentários: Eliane comenta que a sede é muito espaçosa e adequada e
que lamentavelmente os convidados da diretoria regional deixaram de comparecer ao evento. A coordenadora
Terezinha informa que a funcionária administrativa já está contratada. Cyro diz da satisfação em inaugurar mais
uma sede regional do Sindicato, a quarta este ano.
3.2. Eventos 9 e 10 Dezembro – últimas providências: O Presidente lembra do convite encaminhado por email com a programação dos eventos, informando que no dia 09 às 20:30 horas teremos a AGO, com leitura do
edital de convocação, apresentação do relatório de atividades da DE e DRs, prestação de contas da DE e DRs,
previsão orçamentária, seguidos por um coquetel; que no dia 10 às 9 horas teremos a AGE, que tratará do
desligamento de associados, renúncia de diretores e indicação de novos diretores para os cargos vagos e que
ainda no dia 10 das 10 às 18 horas, teremos a RDP. Nesse mesmo dia, dois convidados proferirão palestra
acerca de Mídias Digitais às 11 horas, os sócios vitalícios serão homenageados às 21 horas e às 22 horas será
servido um jantar de confraternização.
3.3. COSEMESC – Assembléia 7 dezembro 2011 – posicionamento Simesc: que terá como pauta o contrato
com a UNIDAS e o contrato com o plano SC Saúde, foi discutida. Em relação à UNIDAS, após ouvir a
proposta que se tem até o momento, considerada insuficiente pelos diretores presentes, ficou definido por
aguardar pelo posicionamento da assembléia. Em relação ao plano SC Saúde, o Cosemesc está aguardando
nova proposta, após considerar inadequada a proposta apresentada até o momento.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Boletos 1º semestre 2012 / Recém formados em Medicina /
Licenciados / Balneário Camboriú / Assembléia Cosemesc.
5. Assuntos informais: Nada discutido.
Florianópolis, 05 de Dezembro de 2011.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc)

