Ata da 432ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 30/09/2013. 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 no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dra. Sônia informa que participou hoje, juntamente com o Dr. César, advogado Rodrigo
Leal, jornalista Carla e as funcionárias Juliana Sanches e Ana Cristina, de reunião com os acadêmicos de medicina
da UFSC. Informa ainda que a regional de Joinville fará reunião com os acadêmicos de medicina da UNIVILLE no
dia 02 de outubro. Dr. Vânio informa que nos dias 26 e 27 de setembro, participou de reunião do Núcleo da FENAM
que tratou dos seguintes assuntos: Proposta de reunião com o líder do Governo na Câmara Arlindo Chinaglia; Ciro
Gomes (Sec. Saúde do Ceará) se prontificou a marcar uma reunião entre a FENAM e a Presidente Dilma;
Proposição de que cada Estado lance um candidato médico no processo eleitoral de 2014. Dr. Renato informa que
está disponível no site banner que trata do Outubro Rosa e que o programete Momento SIMESC também é sobre o
Outubro Rosa. Dra. Lucila, assessora previdenciária, informa que o escritório Lucila & Garcia Advogados
Associados conseguiu duas liminares favoráveis a averbação de tempo de serviço por consideração do fator 40%
junto a Secretária da Saúde. Dr. César informa que recebeu pedido do Centro Acadêmico Dr. Murilo Capella da
Unisul Palhoça, solicitando auxílio para a Jornada Acadêmica de Medicina. Dr. Cyro informa que manteve contato
com Dr. Alexandre Robles da DR Rio do Sul, comunicando a decisão da Executiva em apoiar a abertura da sede
SIMESC naquela regional. Informa também o comunicado de renúncia ao cargo da Diretora de Formação Sindical e
Estudos Sócio Econômicos, Dra. Lilian V. Mottana, por razões particulares. O SIMESC recebeu convite para
participar da solenidade de posse do novo corpo de conselheiros do CREMESC, a realizar-se no dia 11 de outubro
de 2013.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Gilberto informa não ter recebido nenhuma ligação. Dr. Fabio Schneider assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. César informa que recebeu ligação do Dr. Lothar Stange da DR. Médio Vale,
convidando-o para proferir palestra sobre sindicalismo médico na primeira semana de novembro. A DR Joinville
indicou o colega Marcelo Biasi Cavalcanti, para ocupar o cargo de Diretor Regional de Apoio ao Graduando.
3. Ordem do Dia:
3.1. Acordo Coletivo Médicos SAMU / SPDM: Dr. César relata que participou, junto com o advogado Erial de
Haro, de reunião com a SPDM no dia 19 de setembro, para apresentar o resultado da Assembléia Geral
Extraordinária dos médicos do SAMU. Considera que foi uma boa reunião e o texto produzido, com as devidas
negociações acordadas, foi enviado ao responsável pelo RH da SPDM/SC. Porém, foi enviado para o SIMESC pela
SPDM / SP, minuta do acordo coletivo com várias modificações que alteram as cláusulas negociadas. Foi feita uma
análise pelo Dr. Erial de Haro (advogado) do documento negociado e do que foi nos foi enviado e constatou-se que
há algumas distorções, inclusive algumas cláusulas ilegais. Decidiu-se por manter a negociação do acordo buscando
os dirigentes da empresa em nível central em São Paulo.
3.2. Momento SIMESC – primeira impressão: Todos os presentes avaliaram que as mensagens estão promovendo
de forma positiva o SIMESC. Dr. César relata que ouviu nas rádios Guarujá e Record. Dr. Cyro diz que ouve na
rádio CBN e Dr. Vânio diz que ouviu os patrocínios. Dr. Roman relata que alguns colegas o procuraram para tecer
elogios à iniciativa. Dr. Renato traz para aprovação o programete sobre o Outubro Rosa, foram feitas considerações
pelos diretores e foi aprovado. Dr. Cyro solicita que os programetes sejam disponibilizados para as diretorias
regionais, não somente como notícia, mas também para utilização em sua região.
3.3. Clipagem Digital para Diretores – avaliação (volume informações / periodicidade): Os diretores presentes
fizeram alguns apontamentos quanto o conteúdo e envio da clipagem digital. Serão feitas pequenas alterações em
sua dinâmica. Ficou definido que seu envio se dará nas 3ª e 6ª feiras.
3.4. Reunião COSEMESC – 25 setembro: – Programa de Educação em Urgência e Emergência
(ABRAMURGEM / SC): Dr. Cyro informa que a ABRAMURGEM / SC enviou ao COSEMESC solicitação de
apoio institucional e logístico para um Programa de Educação em Urgência e Emergência. Ficou definido que três
diretores (Dr. Roman, Dra. Juliana e Dr. Fábio Schneider) analisarão a proposta do curso e emitirão parecer na
próxima reunião. - ACAMESC – Novo integrante COSEMESC: Dr. Cyro comenta que a ACAMESC aceitou o
convite para ingressar no COSEMESC. - Semana do Médico (14 a 18 outubro): Dr. Cyro comunica que foi
acrescentada na programação da semana do médico uma reunião do COSEMESC que ocorrerá no dia 16 de outubro,
momento este em que será celebrado o ingresso oficial da ACAMESC ao COSEMESC. Fica aprovado pelos
presentes que será feito sorteio de 10 convites para o baile entre os médicos filiados em dia que se manifestarem
para o sorteio e que serão disponibilizados convites para a coordenadora administrativa e assessorias.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: ABRAMURGEM, Revista SIMESC.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 30 de setembro de 2013.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora SIMESC).

