Ata da 450ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 31/03/2014. Hora 19h30min. 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. Renato informa que o “Momento SIMESC” da grande Florianópolis é a chamada para
Assembleia Geral dos Médicos no dia 02/04/2014 e das regionais é sobre a dengue. Estão finalizando negociação
para iniciar esta semana o “Momento SIMESC” em Joaçaba na rádio Catarinense que opera em AM/FM e que
também já recebeu três orçamentos de empresas interessadas em administrar a FAN PAGE do SIMESC. Dr.
Leopoldo informa que participou do VII Fórum de Ética Médica do CREMESC, no dia 28/03/2014, e que compôs a
mesa da cerimônia de abertura representando o SIMESC. Dr. Cyro informa que, juntamente com os colegas Cesar e
Gilberto, esteve em Braço do Norte no dia 25 participando de reunião sindical. Estavam presentes aproximadamente
30 médicos da região acompanhando a palestra do Dr. Erial de Haro (jurídico SIMESC) e interagiram com os
diretores da Executiva debatendo questões relacionadas com a nossa profissão. Presentes também acadêmicos de
medicina da UNISUL Tubarão, representando o Centro Acadêmico daquela universidade, e os diretores de Tubarão
Vanderlei Magrini Junior, Guidja Souza da Silva e José Nazareno Goulart Junior. Completaram a comitiva SIMESC
a jornalista Carla, a coordenadora Terezinha e a subcoordenadora Juliana, além do advogado José Cedemar e da
servidora Karolina, ambos de Tubarão. Através do site da FENAM ficamos sabendo que diretor do Ministério da
Saúde recebeu em audiência os dirigentes FENAM e outros médicos, ocasião em que debateram a greve dos
médicos federais no Rio e a necessidade de conceder à estes médicos a gratificação que os demais servidores
federais já receberam. Também está dito que o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra o
programa “Mais Médicos”, por entender que “há uma autentica relação de trabalho entre o Ministério da Saúde e os
médicos participantes”. A Dra. Giovana Ribeiro (executiva) teve concedida licença especial pelo estado para exercer
mandato sindical (5h/semanais). Dr. Gilberto informa que fomos convidados para participar da reunião da comissão
de saúde da OAB, dia 8 de abril, e da abertura da 49ª Jornada Sul Brasileira de Anestesiologia no dia 11 de abril,
ambas na capital. Apresentaram oficio renunciando os seus cargos os colegas Vanderlei Magrini Junior (DR
Tubarão) e José Nazareno Goulart Junior (DR Tubarão). A presidência iniciará contatos para recompor a DR
Tubarão.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Gilberto relata que não recebeu nenhuma ligação. Dr. Vanio assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebidas as atas da DR Joinville (12/03/2014) e da DR Blumenau (24/03/2014).
Ordem do Dia:
3.1. Encontro Sindical – Jaraguá do Sul - relato: Os diretores presentes avaliaram como satisfatório o evento e
parabenizaram os sócios vitalícios Mario Techy e Paulo Roberto Melo Leal que participaram dos debates. Avaliam
que as diretorias regionais têm que mostrar mais presença nos encontros. Dr. Fabio destaca que o novo formato das
apresentações ficou melhor, com texto reduzido, melhor visual, permitindo maior flexibilidade ao orador. Algumas
sugestões foram acatadas pela executiva: enviar o Momento SIMESC por e-mails à todos os médicos e melhorar o
sistema de compartilhamento das mensagens SIMESC, que vem apresentando alguns problemas. Todo material
eletrônico será disponibilizado aos diretores das regiões convidadas. O início do encontro de Lages terá seu horário
transferido para as 18h. Registra-se a ausência das DRª de Blumenau e Mafra. Compareceram ao evento os colegas
Hugo Nora, presidente da Associação Médica de Jaraguá do Sul e Vicente Caropreso e Dr. Xuxo, pré candidatos à
deputado estadual e deputado federal, respectivamente. Fizeram parte da comitiva Drs. Cyro, Cesar, Renato, Fábio,
advogada Vanessa, jornalista Camila, servidora Ana Cristina, coordenadora Terezinha e subcoordenadora Juliana.
Estavam presentes as servidoras Maiara (Regional de Joinville), Janaina (Regional de Blumenau) e Priscila
(Regional do Médio Vale). Os advogados regionais de Blumenau e Joinville não puderam comparecer.
3.2. Médicos/SES - remuneração: A diretoria conclui que deve ser aguardada a proposta do Estado para que na
reunião do COSEMESC do dia 01 de abril a mesma seja analisada e elaborada para ser apresentada na Assembleia
Geral dos Médicos no dia 02. Devemos permanecer mobilizados.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Nova sistemática para entrega dos relatórios trimestral, Revista
SIMESC, Momento SIMESC e desdobramento da Assembleia 02/04/2014.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 31 de março de 2014.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora do SIMESC)

