Ata da 430ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 16/09/2013. 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 na própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr.Cesar Ferraresi informa que manteve contato telefônico com os presidentes
regionais conforme divisão feita com o presidente do sindicato. Dr.Renato informa que o programete Momento
SIMESC começou a ser veiculado nesta segunda-feira, dia 16 de setembro, nas rádios CBN, Guarujá e Record.
Ficou acertado com a coordenação da Radio Nereu Ramos, de Blumenau, que o programete será veiculado
todas as quartas-feiras no programa Espaço SIMESC. Dr.Cyro relata reunião ocorrida com o Dr.Carlos Daniel
da Secretaria Municipal de Florianópolis, no dia 10 de setembro, presentes além dele os colegas Tanaro Bez
(CREMESC) e Renato Figueiredo (diretor clinico/ SMS Florianópolis), ocasião em que aquele secretario
comunicou que o Prefeito de Florianópolis iria buscar entendimento com o Ministério da Saúde na questão do
programa “Mais Médicos”. Convites: O sindicato recebeu convite para participar do I Simpósio Internacional
de Saúde Ocupacional do Anestesiologista, da Cerimonia de entrega do Premio de Jornalismo Unimed SC e da
posse do novo Corpo de Conselheiros e Diretoria do CREMESC. Dr.Cyro informa que o Centro Acadêmico de
Médicos da UNISUL/Palhoça solicitou auxilio para a IIª Jornada Acadêmica, nos dias 23 e 24 de outubro de
2013. Informa também que o Dr.Franz apresentou renúncia ao cargo de Diretor de Previdência e Seguros
juntamente com a Dra.Zulma como 1ª Tesoureira.
2.2. Plantão de Diretoria: Nada relatado. Dr.César assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr.Cyro informa que recebeu as atas da Regional de Joinville, dos dias 28 de agosto
e 04 de setembro, e que já estão disponibilizadas no site, as mesmas serão encaminhadas à Diretoria Executiva.
3. Ordem do Dia:
3.1. Plano de Gestão de Saúde – a posição do sindicato: Dr.Cyro sugere que seja feito um boletim eletrônico
aos médicos com a opinião, análise e dúvidas levantadas pelo sindicato, encarregando os Drs. César, Roman,
Leopoldo e a Jornalista Carla Carvalhero desta função. Destaca pontos positivos, porém considera que o item
remuneração tem pontos negativos que devem ser tratados em reunião com os representantes da Secretaria de
Estado da Saúde. Informa ainda que este assunto será pautado na reunião do COSEMESC.
3.2. Assembléia Geral dos Médicos/SAMU – relato / encaminhamentos: Estavam presentes Dr.Cesar,
Advogado Erial e a Dra.Eliane. Dr.Cesar informa que os médicos do SAMU aceitaram a proposta feita e
classificou a Assembléia como bem conduzida. Informa que a SPDM mandou um e-mail explicando algumas
dúvidas em relação ao número de horas trabalhadas e ao pagamento destas. Dr.Cyro sugere que o acordo seja
assinado. Dr.Cesar informa que foi marcada reunião com a SPDM no dia 19 de setembro, quinta-feira, às 10h.
Dr.Cyro parabeniza os colegas pela Assembléia.
3.3. Sede Regional Rio do Sul: Dr.Cyro informa que em Rio do Sul, a Associação Médica e a Regional do
SIMESC detinham no hospital uma sala, porém o hospital necessitou da sala e disponibilizou outra que foi
considerada inadequada. Dr.Cyro informa que os Diretores da Regional encaminharam documento relativo a
negociação de nova sala para instalar a sede regional de Rio do Sul. Dr.César se declara a favor, se a tesouraria
avaliar os gastos como acessíveis. Dr.Vânio relata que financeiramente não há nenhum ponto negativo e sugere
que seja conversado com a tesouraria daquela regional. Dr.Cyro afirma que a servidora deverá ser contratada
pelo SIMESC. A criação da Sede Regional de Rio do Sul foi aprovada.
3.4. Semana do médico: Dra. Eliane informa que a Dra.Concetta Esposito, da diretoria da ACM, sugeriu que
sejam realizadas atividades na semana do médico e que o baile, que ocorrerá no dia 18 de outubro, seja do
COSEMESC e não somente da ACM. A programação é apresentada e no geral os Diretores concordam com a
participação do sindicato, sugerindo algumas alterações que ainda serão debatidas.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: a ser definida.
5. Assuntos informais: Nada foi discutido.

Florianópolis, 16 de setembro de 2013.
(Ata redigida por Juliana Sanches Marques, Servidora Simesc).

