Ata da 434ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 21/10/2013. Hora 19h45 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: Dr.Leopoldo informa que no dia 8 de outubro foi assinado o acordo coletivo dos
médicos contratados pela FAHECE (CEPON/ HEMOSC), presentes Dr.Cyro, Dr.Leopoldo e Advogado
Rodrigo. Acrescenta que deu entrevista para a rádio Record, no programa Carlos Damião, no dia 18 de outubro.
Dr.Cesar informa que no dia 18 de outubro participou do programa “Papo de Redação” na rádio Guarujá, e que
esteve em reunião, juntamente com Dr.Cyro e Advogado Rodrigo, com os dirigentes da SPDM visando fechar
o acordo coletivo para os médicos do SAMU. As clausulas pendentes foram praticamente acertadas e o acordo
deverá ser assinado em breve. Dr.Cyro relata participação em reunião da FENAM, no dia 9 de outubro,
presentes vários sindicatos brasileiros. Dentre os assuntos debatidos destacou-se a crise de relacionamento com
o governo federal. Por ampla maioria decidiu-se aprofundar as ações sindicais em defesa da categoria e contra
os ataques perpetrados pelo referido governo, com foco na eleição presidencial marcada para outubro de 2014.
A ideia de greve geral foi descartada por todos. O setor jurídico irá analisar o aparente conflito entre a bolsa dos
residentes e a bolsa do Mais Médicos (valores remuneratórios desiguais). Informa também que compareceu à
posse da nova diretoria do CREMESC, juntamente com os colegas Vanio Lisboa, Eliane Soncini e Gilberto
Veiga, no ultimo dia 11 de outubro. O SIMESC recebeu convite para participar da solenidade de abertura da 10ª
Convenção Nacional UNICRED, a realizar-se no dia 30 de outubro, em Florianópolis. Dr.Gilberto informa que
esteve em reunião hoje com os ortopedistas do Hospital Regional de São José, que estão preocupados com a
falta de leitos para os pacientes daquela unidade. Sugeriu-se fazer um documento com a ajuda da Assessoria
Jurídica do SIMESC e encaminhá-lo ao Ministério Público e à Secretaria da Saúde. Estavam presentes vinte e
cinco ortopedistas.
2.2. Plantão de Diretoria: Dra. Eliane informa não ter recebido ligações relevantes. Dr.Cyro informa que
recebeu ligações do Dr.Alexandre Robles de Rio do Sul para tratar sobre o serviço de obstetrícia da Regional
Alto Vale. Dr. Alexandre também comentou que foi informado que o Hospital Regional de Ibirama está para
ser cedido à uma Organização Social. Dr.Vanio assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr.Cyro informa ter recebido atas das Regionais de Blumenau, Joinville e Lages.
Soube através do Dr.Fillapi da Diretoria Regional de Xanxerê, que o SIMESC foi homenageado no dia 17 de
outubro na Câmara Municipal daquela cidade.
3. Ordem do Dia:
3.1. Semana do Médico – 14 de outubro: Palestra Dr. José Aluísio Vieira – 16 de outubro: Reunião
COSEMESC/ ingresso ACAMESC – 18 de outubro: Jantar dançante/ dia do médico: No geral a palestra
foi classificada como muito interessante e com ótimo conteúdo. A reunião do COSEMESC foi definida como
muito tranquila e com boa participação da Diretoria Executiva, tendo como principal ponto o ingresso da
ACAMESC. A solenidade e o jantar foram avaliados como bem organizados, destacando os discursos do
Dr.Cyro e Dr.Aguinel. Dr.Cyro agradece a participação da coordenadora Terezinha, subcoordenadora Juliana e
das assessorias em geral. Dr.Cesar tece elogios ao desempenho da Dra.Eliane.
3.2. AGO, AGE, RDP de 6 e 7 de dezembro de 2013 - preparação: Dr.Cyro informa que na sexta-feira, dia 6
de dezembro, acontecerá a Assembleia Geral Ordinária, como de praxe. A manhã de sábado será livre
retornando com as reuniões no período da tarde, com a presença de todas as Diretorias. No período da noite está
programado um jantar dançante com homenagem aos sócios vitalícios. Foi apresentada a ideia de pauta para a
Reunião de Diretoria Plena abrindo espaço para sugestões das demais regionais sobre a inclusão de outros
assuntos relevantes. Foi sugerido o debate pela Diretoria Executiva sobre interação pelas redes sociais. O
assunto voltará a ser debatido em reunião futura.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 1 - Momento SIMESC; 2 – Planejamento 2013; 3 –
Ortopedistas do Hospital Regional de São José.
5. Assuntos informais: Nada Relatado.

Florianópolis, 21 de outubro de 2013.
(Ata redigida por Juliana Sanches Marques, servidora SIMESC).

