Ata da 359ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 19/12/2011. 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: César informa que do grupo de 20 médicos licenciados, seis voltaram ao Estado e
quatro retornaram ao Simesc. Não foi conseguido contato com apenas dois dos colegas. Vânio informa que
representou o Simesc na cerimônia de formatura da 1ª turma de medicina da Unisul-Palhoça no dia 16 de
dezembro de 2011, quando 24 novos colegas colaram grau. Renato informa que recebeu e-mail de colega de
Joinville agradecendo pela intervenção do Simesc na resolução de problema que teve com a escala de plantão
na UTI e que foi encaminhada resposta ao hospital Regional de São José, onde havia dificuldades no
preenchimento da escala de plantão da Neonatologia. Zulma informa que serão encaminhadas para a diretoria
executiva, por e-mail, as atas das Assembléias Geral Extraordinária e Ordinária, para sugestões e correções.
Cyro faz os seguintes informes: 1. que participou juntamente com Cristina da reunião da Comissão Estadual de
Honorários Médicos no dia 15 de dezembro, quando foi decidido enviar o boletim Cosemesc 44 pelo correio e
tratou dos encaminhamentos das decisões tomadas na assembléia dos médicos, que teve como pauta as
propostas da UNIDAS e do SC Saúde; no dia 21 de dezembro o Cosemesc se reunirá com a Unidas no Simesc;
2. o novo estatuto do Simesc foi encaminhado ao cartório, que fez vários questionamentos e por conta disso,
Roman irá ao cartório para prestar os esclarecimentos devidos; 3. recebemos convite para a formatura dos
graduandos em medicina da UFSC no dia 22 de dezembro pv.
2.2. Plantão de Diretoria: Cristina relata ligação de colegas de Blumenau (CRM 5974 e CRM 8709)
reclamando de atendimento inadequado da DR Blumenau e Jurídico do Simesc. Dr. Erial entrou em contato
com os mesmos. Gilberto assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: César anuncia a chegada dos relatórios trimestrais das DRs de Itajaí, Lages e
Blumenau e de e-mail recebido do tesoureiro da DR Chapecó Gerson Zanusso, informando de reunião mantida
com o Prefeito daquele município e servidores municipais na apresentação dos ganhos salariais a serem pagos
em 2012 e também da participação em sessão na Câmara de Vereadores, como assistente, na votação de
questões de interesse da categoria médica. Cyro informa de comunicação da DR Médio Vale de que
disponibilizou a todos os filiados da regional um brinde de natal (bolsa térmica) com o logo do Sindicato e da
inauguração da sede regional de Joinville, programada para o final de janeiro de 2012.
3. Ordem do Dia:
3.1. Jurídico – Caçador / Balneário Camboriú: A DR Caçador teve valor monetário bloqueado em sua conta
corrente por determinação judicial (sentença de outubro de 2009), em virtude de greve dos médicos
municipários no ano de 2007 ter sido considerada ilegal. No final de 2010 o servidor público passou a receber,
no que diz respeito à greve, o mesmo tratamento dado aos contratados pela CLT, na ausência de lei
regulamentadora. Há notícias de uma ação judicial da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú contra o
Simesc e o Sindicato dos Odontólogos do Estado de Santa Catarina (SOESC), mas até o momento não há
despacho judicial e nenhuma intimação foi recebida pelas entidades.
3.2. Ajuda Humanitária – Estudante Medicina Haitiano: Um acordo entre Brasil e Haiti assegura
atendimento a universitários haitianos com fornecimento de uma bolsa de estudos no valor de R$ 500,00.
Recebemos no Sindicato o patrono dos universitários, que nos solicitou ajuda financeira e por conta disso o
assunto será debatido no início de 2012. Segundo o estatuto do Simesc, há a possibilidade de firmar convênio
com uma entidade responsável pelo aluno e proceder o auxílio financeiro.
3.3. Boletim Médico: Renato, diretor de Comunicação e Imprensa, juntamente com as jornalistas, apresenta as
sugestões de capa (arte e cor) e o espelho das matérias, situando aos presentes o andamento dos trabalhos.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião (16/01/2012): a ser construída.
5. Assuntos informais: Cyro enfatiza aos diretores sobre a continuidade do funcionamento do Sindicato, ainda
que a próxima reunião só vá acontecer no dia 16 de janeiro de 2012.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc)
Florianópolis, 19 de Dezembro de 2011.

