Ata da 383ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 30/07/2012. Hora 19h30 min. Local: sala de reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Eliane informa que a médica Ana Stanm, agradeceu a lembrança do SIMESC pelo
seu aniversário. Sônia informa que esteve representando o SIMESC na formatura de medicina da UNISUL no
dia 27 de julho de 2012. Relata que o professor João Ghizzo Filho, coordenador do curso de medicina em seu
discurso lembrou o SIMESC e elogiou o serviço prestado pelo sindicato aos médicos catarinenses. Cyro
Soncini relata que no dia 25 de julho juntamente com outros membros do SIMESC, receberam na sede César
Souza Junior e João Amin, candidatos à Prefeitura de Florianópolis. No encontro discutiu-se a situação do
desconto sobre a gratificação do PSF da categoria profissional médica do município entre outros assuntos.
Relata também, que serão convidados outros candidatos à Prefeitura de Florianópolis para diálogo com o
SIMESC. Refere que também no mesmo dia na sede do SIMESC houve reunião do COSEMESC, para discutir
sobre os valores pagos pelos planos de saúde que não valorizam o trabalho médico. Informa que no dia 26/07,
Cyro, Gilberto, Franz e Lilian, juntamente com a assessoria jurídica: Drs. Rodrigo Leal e Felipe Ramos,
estiveram em Joinville reunidos com os colegas Tanise, Suzana, Rodrigo e equipe do SAMU Regional tendo
como pauta o SAMU, em virtude das queixas recebidas de diminuição da remuneração e pouco diálogo com a
nova empresa gestora. No dia 27/07, refere que o SIMESC foi recebido em audiência pelos “novos gestores do
SAMU” na sua sede. Estiveram presentes: Cyro, César, Vânio, Drs. Erial de Haro e Rodrigo Leal, onde foram
discutidos assuntos de remuneração e horários dos plantões da categoria. Será entregue ofício do SIMESC com
as reinvindicações da categoria médica. Relata ter recebido ofício 207/2012 FENAM referente a campanha
nacional por mais investimentos em saúde, onde solicita divulgação sobre o projeto de lei de iniciativa popular
e convite do Sindicato Médico de Campinas e Região para posse da nova diretoria no dia 03 de agosto de 2012.
Informa Baile da Unimed da Grande Florianópolis dia 01 de setembro de 2012. Vânio informa ter reunião dia
06 de agosto da FENAM em Brasília.
2.2. Plantão de Diretoria: Maria Cristina recebeu ligação do colega de Itajaí solicitando o número telefone do
presidente da Regional de Itajaí.
2.3. Diretorias Regionais: Sem informes.
3. Ordem do Dia:
3.1. Diretoria Gestão 2012 – 2015: Cyro comentou sobre a importância do contato com os diretores regionais
por parte dos diretores da executiva e sugeriu que se fizessem todos os contatos até dia 06 de agosto. A respeito
das janelas de permanência na sede do SIMESC pelos diretores, Cyro solicitou aos colegas que ainda não
tinham determinado o horário da janela que o fizessem. Vânio informa que foram feitos repasses financeiros as
DRs., no valor de cento e vinte e dois mil reais, honrando os repasses em janeiro e julho de cada ano desde
2001. Sobre a liberação de horários o presidente colocou ser favorável a liberação parcial dos diretores
vinculados a SES, por achar importante a participação do diretor sindical no local de serviço, tendo assim uma
melhor percepção das condições de trabalho dos companheiros médicos. Foi aprovado pela Diretoria.
3.2. Evento de posse da diretoria do SIMESC 24/25 de agosto de 2012: Cyro apresentou o cronograma do
evento de posse, participação das diretorias, homenagens aos médicos vitalícios e eventos sociais.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: SAMU, Diretoria 2012-2015 representações do Sindicato.
5. Assuntos informais: nada comentado.

Florianópolis, 30 de julho de 2012.
(Ata redigida por Flávio Luiz Vieira, 1º Secretário da DE do SIMESC)

