Ata da 379a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 25/06/2012. Hora 19h30min Local: sala de Reuniões do SIMESC.
Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Zulma informa que o PLC que versa sobre a desoneração da gratificação do PSF dos
servidores da saúde do município de Florianópolis, já concluído pela comissão, encontra-se em processo de
avaliação pelo Procurador Geral do Município e que uma assembléia dos médicos já está convocada para o dia
28 de junho no Hotel Floph. Informa ainda que participou da reunião do colegiado do curso de medicina da
UFSC no dia 21 de junho, quando foram discutidos entre outros, o “teste progresso” (avaliação de desempenho
da instituição) que será realizado no dia 03 de outubro pv, a eleição para o colegiado que acontecerá no dia 22
de agosto pv, as atualizações do Regimento do Colegiado no que diz respeito ao rendimento escolar e a criação
da disciplina optativa “Aleitamento Materno” (aprovada). Leopoldo informa sobre comunicado do assessor de
informática (Washington Reitz) ao Simesc dizendo da impossibilidade de continuar atendendo ao Sindicato e
que amanhã dois candidatos estarão se apresentando para entrevista. Informa ainda que participou de entrevista
no jornal da manhã da TV RicRecord no dia 20 de junho, com o tema Rh para a saúde. Vânio informa que o
tema Rh para a saúde foi pauta do programa Conversas Cruzadas nesse mesmo dia e que contou com a
participação de Cyro. Informa ainda que participou de reunião do núcleo da Fenam no dia 22 de junho em
Tocantins, quando foram discutidos a MP 568/12 (há acerto com o Governo e o movimento de paralisação do
dia 28 de junho ainda será melhor definido). Cyro lê sobre a matéria, postado no site da Fenam, dando conta de
que a MP está vigindo, com necessidade de alerta aos médicos. Cyro faz os seguintes informes: 1. sobre o
falecimento do colega médico Manoel Bertoncini, atual Prefeito de Tubarão; 2. que o Dr. Fedrizzi acusou o
recebimento da resposta do Simesc ao pedido de ajuda de custo, negada, para o encontro de experts em HPV e
3. sobre convite da Fenam para participação em reunião no dia 01 de julho em Brasília.
2.2. Plantão de Diretoria: Gilberto relata o recebimento de ligação de colega pediatra de Itajaí solicitando
reunião com o Simesc por conta de problemas com a administração do hospital São José; do colega Mauro
Machado (tesoureiro da DR Itajaí) solicitando “cartilhas” para a reunião do dia 25 de junho com os acadêmicos
de medicina e de colega de São Bento do Sul com questões trabalhistas, este encaminhado para a assessoria
previdenciária. Cyro assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
3. Ordem do Dia:
3.1. “RH para a Saúde”: Cyro pergunta aos diretores qual a avaliação dos mesmos sobre a abordagem feita
pelo Simesc quando na mídia, informando que as entrevistas estão disponibilizadas no site do Sindicato. Os
diretores se manifestam dizendo que a abordagem está sendo bem conduzida pelos entrevistados, embora às
vezes com desvio de foco para a falta de estrutura, pela imprensa. Cyro informa que três colegas do HIJG
foram recebidos no Conselho Regional e que o diretor da unidade está realocando recursos humanos. Em
relação ao ICSC o Conselho Regional informou que já determinou uma fiscalização da unidade. O assunto será
levado para o Cosemesc. Cyro manteve contato com os deputados estaduais Morastoni e Jaílson, da comissão
de saúde da ALESC, tendo surgido a proposta de debater o assunto em reunião da comissão. Diretores do
Simesc farão contato com outros deputados. Está sendo cobrado dos colegas diretores regionais que municiem
o Simesc com informações sobre os hospitais públicos.
3.2.. XV FEMESC – Assuntos / participação Diretores: Os diretores presentes recebem a programação
proposta para o evento, que vai discutir a atuação das Organizações Sociais na saúde (conceitos, desafios e
realidade atual), com a participação do Simesc, Simersul, Cremesc, ACM, além de convidados de outros
estados. As mesas redondas acontecerão na sexta-feira (29 de junho) às 15:30 horas e no sábado (30 de junho)
às 09 horas e a palestra de abertura será proferida pelo Superintendente Corporativo do Hospital Sírio Libanês
de São Paulo. Haverá transmissão via internet do evento. A coordenadora Terezinha dá ciência de quais
diretorias regionais confirmaram presença no evento.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: (dia 09 de julho): BM 137 / XV FEMESC - comentários
5. Assuntos Informais: A posse oficial da nova diretoria acontecerá no dia 13 de julho no Simesc, às 19 horas,
com a presença da diretoria executiva, funcionários e assessorias.
Ata redigida por Zulma Sueli Carpes da Natividade – 1ª Secretária da DE do Simesc.
Florianópolis, 25 de junho de 2012.

