Ata da 374a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 21/05/2012. 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: Eliane informa sobre organização do FEMESC,que ocorrerá
nos dias 29 e 30 de junho de 2012. Ana informa sobre mobilização dos médicos da
Prefeitura Municipal de Florianópolis, que teve ampla mobilização nos dois dias de
paralisação, e que decidiu pela manutenção da mobilização com novas paralisações nos
próximos dias 22, 23, 28,29 e 30 de maio. Cyro informa sobre convites recebidos para
cerimônia de inauguração das agências da Unicred no Estreito, no dia de hoje, e na
Trindade, no dia 23/05 às 20h; para a Feijoada da Unicred que ocorrerá no próximo
final de semana e para lançamento de livro da Academia Catarinense de Medicina
Informa ainda sobre reunião para organização da Comissão Estadual de Residência
Médica que ocorrerá em 23/05/2012 às 17h no Hospital Universitário.
2.2. Plantão de Diretoria: Ana informa sobre ligação recebida de colega de Camboriu
solicitando informação sobre emissão de atestado médico. Passa o plantão a Leopoldo.
2.3. Diretorias Regionais: Cyro informa sobre e-mail recebido pela Regional de
Joinville e encaminhado à Executiva elogiando o trabalho da Assessoria Jurídica do
SIMESC. César informa sobre e-mail recebido de Dra Tanise sobre participação da Dra
Suzana em audiência pública na Câmara de vereadores de Joinville sobre OS e HRHDS;
e sobre reunião em que participou com Dr. Dalmo sobre a implantação de OS.
3. Ordem do Dia:
3.1. Eleição SIMESC 2012 – Chapas Feita a leitura dos componentes da única chapa
inscrita até o momento, lembrando que o prazo de inscrição encerra-se às 12 horas de
amanhã. Lembrados os prazos para publicação das chapas e demais prazos pertinentes.
Foi discutida a situação das diretorias regionais.
3.3 7o Seminário Nacional Médico - Mídia Jornalista Carla traz informações discutidas
no evento, com destaque para cuidados com criação de perfis em redes sociais,
publicidade médica e necessidade de clareza nas informações repassadas à imprensa.
Foram discutidas estratégias de replicar as orientações aos dirigentes e demais filiados.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Recursos Humanos para a Saúde;
FEMESC.
5. Assuntos Informais: Apresentada funcionária de Lages, Adriana Teixeira.
Parabenização da Diretoria da FENAM pelo trabalho desempenhado até então.
Ata redigida por Ana Cristina Vidor – 2ª Secretária da Diretoria Executiva SIMESC.
Florianópolis, 21 de maio de 2012.

