Ata da 414ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 06/05/2013. 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 terem se tornado sócios vitalícios os Drs. Carlos Alberto Pierri, Seiko
Aguni, Humberto Fenner Lyra, Alvaro José de Oliveira e Otávio Roberto Carneiro Rilla. César informa que a
greve dos servidores da prefeitura encerrou. Foi concedido o aumento da data-base parcelado e o PCCS será
analisado. Renato informa que será ativado um sistema de interação nas clipagens, como teste, para Diretoria
Executiva e Assessorias, a ser ampliado posteriormente para as demais Diretorias. Srª Terezinha Koerich
(coordenadora) refere ter sido repassada a contribuição sindical pela SES e SPDM. Cyro informa que foi
solicitado a SES liberação parcial de horário para diretor em atividade (César Ferraresi) e cancelamento de
liberação de horas para os que abandonaram o cargo (Paulo Cicogna – Joinville). A servidora Juliana Sanches
Marques (contrato temporário) solicitou redução de sua carga horária, o que foi aprovado pela Diretoria sendo a
mesma efetivada a partir dessa data. Recebido convite da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis
que realizará homenagem ao Dr. Ernesto Damerau no dia 15 de maio, às 19h30, no Centro Integrado de
Cultura. Sobre Tijucas houve resposta por parte da Prefeitura quanto à nota publicada pelo SIMESC. No pronto
socorro foram feitas contratações e adequações para permitir que o serviço se mantivesse aberto e a
maternidade permanece fechada. O SIMESC solicitou informações para iniciar investigação quanto a não
creditação para a Previdência do desconto realizado na folha de pagamento dos residentes do HU.
2.2. Plantão de Diretoria: Juliana refere ter recebido questionamento relativo ao consumo de órtese e prótese
em hospital da rede pública. Roman assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: A partir desta reunião as atas das diretorias regionais que aqui chegarem serão
disponibilizadas para Diretoria Executiva.
3. Ordem do Dia:
3.1. Pesquisa de opinião referente a posição do CFM quanto a interrupção da gravidez: Carla Cavalheiro
(jornalista) apresenta o formato final da pesquisa de opinião, a qual é aprovada pela Diretoria com algumas
modificações que tiveram o objetivo de garantir total sigilo e confiabilidade aos resultados.
3.2. Momento SIMESC/ACAERT: Renato faz um breve relato sobre o objetivo desejado com o “Momento
SIMESC” que é de apresentar por meio de “programetes de rádio”, no formato de um minuto, informações das
atividades realizadas pelo SIMESC e/ou relacionadas à atividade médica. Discorre também sobre as atividades
da ACAERT que tem 240 rádios filiadas na sua rede e sobre os custos envolvidos. Carla Cavalheiro (jornalista)
apresenta o formato de produção, com detalhes como locução e vinheta de abertura. Cyro faz análise da
estratégia a ser adotada como periodicidade, conteúdo e foco inicial em uma região com pontuais inserções em
outras conforme necessidade. O assunto retornará à pauta.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Na próxima semana não haverá reunião, pois haverá
Assembleia Extraordinária na sede do SIMESC. No dia 20 a pauta será: revista SIMESC140 (avaliação) e 141
(primeiras idéias) e a avaliação do curso sindical em Blumenau.
5. Assuntos informais: nada foi relatado.
Florianópolis, 06 de maio de 2013.
(Ata redigida por Roman Leon Gieburowski Junior, Secretario Geral da DE do SIMESC)

