Ata da 367ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 19/03/2012.
Hora 19h30min
Local: sala de Reuniões do SIMESC.
Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem alterações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: César informa: 1. que representou a FENAM na abertura do V Fórum CREMESC
sobre Ética Médica. 2. Esteve na Câmara Municipal de Florianópolis dia 13 de março pp juntamente com Dr.
Renato, Diretor Clínico dos Médicos da Secretaria Municipal de Saúde, informando sobre as razões da
mobilização dos médicos da PMF. 3. Que está sendo organizada uma reunião em Criciúma no dia 31/03 pela
manhã com Dr. Cid Carvalhaes para tratar de posição da FENAN Regional Sul-Brasileira em relação à
sucessão na FENAM. 4. Que a Comissão de desoneração encerrou seus trabalhos e encaminhou hoje a
documentação ao Secretário Municipal de Administração de Florianópolis. Cyro informa 1. sobre publicação
do edital de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária para eleição da Comissão Eleitoral, que será
publicado nos jornais de circulação no próximo dia 24 de março. 2. Sobre aprovação do Projeto de Lei 14595
que amplia o numero de vagas na Secretaria Municipal de Saúde da PMF, e que permitirá a chamada dos
concursados e realização de novos concursos.
2.2. Plantão de Diretoria: Nenhuma ligação recebida. Dra. Eliane assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: César informa sobre reunião na Regional de Balneário Camboriu que ocorrerá no
próximo dia 20 de março na Câmara Municipal daquele município e na qual os vereadores apresentarão
emendas ao PCCS. Informa que o Dr. Ângelo Kniss está acompanhando o caso. Diretoria de Joinvile informa
sobre nominata da nova diretoria, que conta com o Dr. Hudson Gonçalves Carpes como Presidente, Dra.
Martha Maria V. S. Abreu como Secretário, Dra. Suzana Maria Menezes de Almeida como Tesoureira, Dra.
Tanise Balvedi Damas como Diretora para Residentes, e Dr. Carlos Augusto Fischer como Diretor para
acadêmicos. Os dois últimos colegas deverão ter seus nomes aprovados em Assembléia Geral.
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião Planalto/Oeste (Lages 15/03 – Chapecó 16/03) Em relação à reunião de Lages, Cyro cita a baixa
participação dos colegas da Regional. Foi feita a apresentação do Jurídico Regional. Foram discutidas questões
de interesse sindical, como o caso de colegas de Curitibanos que foram excluídos do corpo clínico do hospital
local. Foi identificada necessidade de discussão com Dr. Erial e fim de esclarecer e aprofundar a questão
levantada pelos colegas de Curitibanos durante a reunião. Sobre a reunião em Chapecó, foi destacada a baixa
participação por parte dos obstetras. Foi informado que a resposta do gestor hospitalar ao pleito dos colegas foi
considerada insatisfatória, e os colegas vão discutir entre si para definir quais os melhores encaminhamentos,
informando e solicitando apoio do SIMESC oportunamente. Foi comentada sobre situação de interesse sindical
envolvendo a Diretora do Corpo Clínico do Hospital Regional do Oeste. Esta situação, bem como a dos colegas
de Curitibanos, será analisada a fundo pela Assessoria Jurídica do SIMESC.
3.2. Boletim Médico 136 A jornalista Carla apresenta a proposta do BM 136. Foram realizadas algumas
sugestões de aprimoramento.
3.3 Situação do Estudante Haitiano: foram apresentadas as respostas enviadas pelas Diretorias Regionais e
discutida a situação entre os presentes. Foi decidida por ampla maioria pela realização da ajuda ao estudante.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Posse SIMERSUL.
5. Assuntos Informais: César informa sobre entrevista dada à Rádio Record sobre o movimento dos médicos
da PMF.
Ata redigida por Ana Cristina Vidor, 2ª Secretária da Diretoria Executiva SIMESC.
Florianópolis, 19 de março de 2012.

