Ata da 380a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 09/07/2012. 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: Gilberto informa sobre envio de ofício ao Governo Federal em apoio à candidatura
do Dr. Marcelo Dambroso para o cargo de Desembargador Federal do Trabalho. Zulma informa sobre a não
aprovação na Câmara de Vereadores do PLC 1202/12 referente à desoneração da gratificação do PSF em
virtude da não votação por parte de alguns parlamentares. Vânio informa sobre reunião na Promotoria Pública
de São José sobre as condições de trabalho no Instituto de Cardiologia no dia 06 de julho, com a presença de
Cyro, Vânio, Renato e Dr. Rodrigo Leal. Informa ainda que participou da reunião da Fenam no dia 01 de julho
em Brasília. Cyro faz os seguintes informes: 1. que o Dr. Airton Rogério Ribeiro Ramos – CRM 446, de Lages,
tornou-se sócio vitalício; 2. que no dia 02 de julho juntamente com Leopoldo e Gilberto participou da posse da
nova diretoria do Conselho Regional de Medicina; 3. que no dia 03 de julho participou juntamente com Vânio,
César e Dr. Rodrigo de reunião com os pediatras da Emergência do hospital Infantil; 4. que no dia 04 esteve
juntamente com Zulma, Ana Vidor e médicos da Prefeitura de Florianópolis na Câmara de vereadores
acompanhando a votação do PLC 1202/12; 5. que os médicos do hospital Florianópolis encaminham
reivindicações à SES e 6. Sobre convite para participar da posse da nova diretoria do Sindicato do Ceará.
2.2. Plantão de Diretoria: Cyro informa que recebeu ligação de colega de Pouso Redondo sobre questões
trabalhistas, de colega de Rio Negrinho com demanda jurídica e de colega de Joinville acerca da gestão do
SAMU por OS. Vânio assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
3. Ordem do Dia:
3.1. XV FEMESC (avaliação): Houve referência a pouca participação por parte dos diretores das entidades; a
pouca divulgação do evento; à não produção de um folder alusivo ao evento; à pertinência do tema abordado; à
excelência das palestras do Cyro e do Dr. Ângelo; à transmissão via internet do evento embora poucos acessos
tenham sido efetuados; à oportunidade de consolidação de opinião acerca do tema. Cyro dá conta de que nove
diretorias regionais se fizeram representar e que houve participação de doze diretores da executiva.
3.2.. Eleição SIMESC 2012 (encaminhamentos finais): A ata da apuração já está no site do Sindicato. Será
encaminhado e-mail da Diretoria Executiva para os novos diretores das Diretorias Regionais. Cyro propõe e é
aceito que o Presidente e o Vice-presidente falem com todos os Presidentes Regionais, o Secretário Geral com
os Secretários Regionais, o Tesoureiro Geral com os Tesoureiros Regionais e os Diretores de Apoio ao
Graduando e Apoio ao Pós-graduando com os respectivos diretores regionais, dentro dos próximos 15 dias.
Pede aos diretores da executiva que mantenham contato com os novos diretores por eles convidados
(apadrinhados), chamando-os para o trabalho. Cyro informa ainda que no dia 16 de julho acontecerá a primeira
reunião ordinária da nova diretoria e que no dia 13 de julho acontecerá a posse oficial no Simesc.
3.3. Boletim Médico 137: É feita a apresentação do projeto do BM 137, inclusive a capa. As matérias já
escritas foram distribuídas entre os presentes como de praxe, que após leitura sugeriram alterações quando
julgaram pertinente.
3.4. Audiência com o Governador: Hoje às 14:30 horas Cyro, César e Renato participaram de reunião com o
Governador, o Secretário de Estado da Saúde e o Secretário Adjunto da Saúde para tratar da carência de Rh na
saúde. Receberam a informação de que o Governo está promovendo auditoria em todas as suas unidades, em
relação à Rh, com previsão de conclusão num prazo de 30 dias; que a SES está chamando 300 servidores; que
há entendimento que a parte variável da GDPM seja reajustada e que o Governador estará no hospital
Florianópolis na próxima semana para tratar da gestão daquele nosocômio por OS.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Nova gestão (2012/2015).
5. Assuntos Informais:
Ata redigida por Zulma Sueli Carpes da Natividade – 1ª Secretária da DE do Simesc.
Florianópolis, 09 de julho de 2012.

