Ata da 382ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 23/07/2012. Hora 19h30 min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Roman e Eliane apresentam Carta de Condolências para família da Dra. Wladyslawa
Mussi que é assinada pela Diretoria. Sonia informa ter representado o SIMESC na formatura da UFSC. Vânio
comenta sobre reunião em Balneário Camboriú onde esteve presente juntamente com Zulma, médicos e
dentistas da cidade, tendo sido discutido o andamento do movimento reivindicatório. Depois de esgotada as
negociações partirão para atitude política tendo em vista as eleições de outubro. O Sindicato apoiará a posição
dos médicos sem tomar partido político. Gilberto informa recebimento de e-mail do Hosp. Pequeno Anjo
contendo carta endereçada à direção de reivindicações por melhores condições de serviço e salário. Também
recebeu solicitação da equipe médica do Aeroporto Internacional Hercílio Luz de apoio do SIMESC em
reivindicação de melhorias salariais para INFRAERO. Gilberto ficou responsável e buscará mais informações.
Cyro informa sobre convites recebidos, sendo um da SES para inauguração de novos setores do CEPON e outro
para formatura da Medicina na UNISUL/Palhoça dia 27 de julho.
2.2. Plantão de Diretoria: César recebeu ligação da Dr.ª Heloisa Helena interrogando sobre a proposta da
ELETROSUL de remuneração. Foi orientada a aguardar deliberação do COSEMESC que terá reunião no
próximo dia 25. O Dr. Marco Antônio de Balneário Camboriú solicitou orientações sobre conduta na
transferência de paciente e recebeu estas informações do diretor e do jurídico. Maria Cristina assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: César informa ter recebido relatório da Regional de Balneário Camboriú.
3. Ordem do Dia:
3.1. Ação Judicial contra a Prefeitura Municipal de Florianópolis: Dr. Erial de Haro faz apresentação aos
Diretores e a representantes médicos da PMF dos prós e contras de ações individuais e/ou coletiva contra PMF.
Cyro discorre sobre entendimento do Dr. Rodrigo Leal de fazer ação conjunta e suas vantagens, inclusive do
fomento da política sindical. Maria Cristina defende a realização inicial de cautelar para suspender desconto e
somente após ação de devolução das perdas. Diretoria e presentes aprovam ação coletiva.
3.2. Custas Judiciais: Dr. Erial de Haro conceitua e esclarece o que representam as custas judiciais e a regra
atual do SIMESC. Vânio manifesta preocupação com a possibilidade de multiplicação do número de ações
onerosas ao SIMESC o que comprometeria a sua saúde financeira. Cyro defende um valor de teto para custas
iniciais contemplando todos os filiados que necessitem ações do jurídico ou previdenciário. Foi estipulado valor
limite equivalente a 10 mensalidades do SIMESC para as custas iniciais. Proposta aprovada pela Diretoria.
3.3. Diretoria Gestão 2012: Com a palavra em aberto, Renato Polli/Comunicação e Imprensa (apresenta as
jornalistas Carla e Camila e faz breve relato das atividades de sua Diretoria e do Boletim Médico),
Gilberto/Jurídico (discorre sobre jurídico regional e ações jurídicas. Esclarece horários do Jurídico),
Fabio/Saúde do Trabalhador (manifesta intenção de colaborar com o sindicato e suas ações),
Miriam/Patrimônio (revisão do patrimônio). Relativo as Atas das Reuniões de Diretoria Roman informa que
haverá rodizio entre os membros da Secretaria e solicita manifestação da disponibilidade de outros Diretores no
impedimento dos Secretários (Cyro, César e Gilberto manifestam disposição para ajudar). Vânio relata
dificuldades no sistema de informática e cadastro o qual necessita atualização tecnológica. Apresentou
propostas, que foram analisadas, tendo sido a contratação da empresa GBR aprovada pela Diretoria.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Evento de posse, liberação de horários e “janelas”.
5. Assuntos informais: nada comentado.
Florianópolis, 23 de julho de 2012.
(Ata redigida por Roman Leon Gieburowski Junior, Secretario Geral da DE do SIMESC)

