Ata da 381a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESCGestão 2009/2012.
Data: 16/07/2012. Hora 19h30min Local: sala de Reuniões do SIMESC.
Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no próprio corpo.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: César comenta que as reivindicações apresentadas pelos Diretores Clínicos /
Técnicos do Hosp. Florianópolis às entidades médicas foram objeto de debate na reunião do COSEMESC e
serão apresentadas ao Secretário Estadual de Saúde logo que possível. Gilberto relata reunião sindical em Itajaí,
no dia 10, com os pediatras do Hosp. Pequeno Anjo, tendo como ponto de pauta a carência de profissionais e
deficiências no funcionamento do hospital. Os pediatras farão reivindicação à Direção. Dr. Rodrigo Leal
informa que o Processo Administrativo instaurado em 2004 contra as entidades médicas (por provocação dos
Ministérios Públicos Estadual e Federal) teve, em recurso de apelação no TRF, sentença reformando a decisão
anterior dando como improcedente a ação do Ministério Público. O processo segue o seu curso. Coordenadora
Terezinha comenta o falecimento da Dra. Wladyslawa Mussi, médica filiada. Cyro faz os seguintes informes:
participação, junto com a Zulma e Lílian, de Audiência Pública na ALESC referente à situação dos hospitais
públicos em SC, no dia 11; também neste dia houve reunião do COSEMESC, tendo como pontos de pauta a
nossa luta com os planos de saúde e a situação dos hospitais públicos. Estiveram também representando o
SIMESC os colegas César, Renato e Dimitri. Esteve hoje com o César e Renato Figueiredo (diretor clínico
SMS / Florianópolis) em audiência com o Secretario Municipal de Saúde, Clécio Espezim, solicitando o
cancelamento da penalidade aplicada aos médicos municipários (corte do ponto). Refere convites recebidos: da
FAHECE para inauguração de áreas no CEPON, no próximo dia 26 e da UFSC para a colação de grau da
medicina, no próximo dia 20. Finaliza apresentando ofício do Deputado Federal/MS Mandetta, em apoio às
alterações realizadas na MP 568/2012.
2.2. Plantão de Diretoria: Vânio comunica telefonema de médico de Araranguá solicitando informações à
respeito de “falta à plantão médico”. César assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: DR Rio do Sul envia relatório trimestral (jan/fev/março).
3. Ordem do Dia:
3.1. Diretoria Gestão 2012-2015: Cyro Soncini, presidente, faz breve apresentação do SIMESC e cita as
principais ações sindicais em curso. A todos foi solicitado empenho para que a transição se complete o mais
rápido possível. As tarefas de cada um estão descritas no Estatuto, mas as ações sindicais estão a exigir a
participação de todos. Disse que qualquer diretor do sindicato pode ter acesso à quaisquer informações que
desejar sem restringir-se às suas áreas de competência. Falou também que nosso novo papel, como dirigentes
sindicais, exige postura em defesa dos legítimos interesses da categoria médica. Pela ordem, foram abordados
os seguintes assuntos: número de filiados, sedes regionais, jurídicos regionais, arrecadação mensal/gastos
mensais, Diretorias Regionais, “janelas” de presença dos diretores na sede, liberação de horários para atividades
sindicais, viagens, COSEMESC, representações SIMESC, FENAM e FRSB, filiações. Juntos poderemos bem
representar os médicos e defender os seus interesses. Com a palavra em aberto, manifestaram-se: César
Ferraresi / Vice-presidente (apresentação dos diretores regionais aos médicos de sua regiões; curso de formação
sindical); Roman Gieburowski Jr / Secretário Geral (Atas, relatórios trimestrais, apresentação nova diretoria),
Vânio Lisboa / Tesoureiro Geral (planejamento, novo sistema de informatização, redução da inadimplência, 2ª
semestralidade, repasse as DR’s, aumento da receita); Eliane Soncini / Assuntos Sociais e Culturais, (brinde aos
parceiros, evento de posse em 24/25 de agosto); Lílian Mottana / Formação Sindical (aprender e participar);
Marcelo Rogelin / Informática (aprimorar site, novo sistema informatizado); Sonia Bristot / Graduandos (seguir
trabalhando junto aos acadêmicos, preparação de “power point”: o que é o SIMESC); Franz Cruz/ Previdência
(acompanhamento das ações previdenciárias); Eduardo Collares / Conselho Fiscal / realizar as suas funções
estatutárias). Os diretores ausentes terão espaço para manifestação nas próximas reuniões de diretoria. O
Presidente retoma palavra desejando boa sorte à todos os diretores.
3.2. Ofício à Câmara de Vereadores: atendendo pedido dos vereadores Ricardo Vieira e Jaime Tonello,
manifestamo-nos à respeito do Projeto de Lei apresentado pelo vereador Marcio de Souza, visando melhorias
no atendimento ao idoso. César Ferraresi, redator do ofício Simesc 041/2012, referiu que a Secretaria Municipal
de Saúde já tem protocolo de atendimento a estes cidadãos florianópolitamos, não cabendo novas
determinações. O texto foi aprovado e enviado à Câmara.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Custas judiciais e primeiros encaminhamentos da nova gestão.
5. Assuntos Informais: nada comentado.
Ata redigida por Cyro Soncini, Presidente do Simesc.
Florianópolis, 16 de julho de 2012.

