Ata da 456ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 19/05/2014. Hora 19:30 horas. 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: Dr. Renato informa que o Momento SIMESC desta semana é sobre o PAC 2 com
promessa de construção de 18 UPAs e somente uma foi construída em SC em três anos. As negociações com as
rádios ainda continuam, foram feitos contatos nos últimos dias com rádios de Curitibanos, Jaraguá do Sul e
Canoinhas. Dr. Fábio informa sobre portaria nº 734 de 02/05/2014, que versa sobre a aprovação da lista de
profissões da saúde que são reconhecidas por todos os Estados partes no MERCOSUL. Dr. César apresentou edital
de convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Federação Regional Sul Brasileira, a ser realizada no dia 22/5
às 15:30 em Caxias do Sul. Dr. Cyro informa que na reunião do COSEMESC ocorrida no dia 14 de maio foram
debatidos a programação FEMESC e também o acordo com o Governo do Estado. Ficou definido que o
Coordenador do COSEMESC responderia ao ofício dos Secretários Estaduais e que apresentaremos uma análise
detalhada do decreto nº 2.170 aos médicos. Presentes também os diretores Roman, Gilberto e Leopoldo. Relatou
reunião realizada em Tubarão no dia 15, com alguns médicos daquela cidade, na tentativa de montar uma D.R. mais
presente e atuante. As Diretoras Eliane Soncini e Guidja Souza da Silva participaram do encontro, além de
assessores e servidores. Apresentou convite recebido da Academia de Medicina, para participar de Sessão de
Acolhimento de Novos Membros, a realizar-se no próximo dia 23 de maio. Por fim, comunica à Diretoria que está
aberto o período para recebimento e análise de currículos visando a contratação de mais um servidor para o
SIMESC/Sede Florianópolis.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Renato relata que no dia 19/5, recebeu ligação informando que a Maternidade de
Mafra – Catarina Kuss recebeu visita do MP/SES/Ministério da Saúde, para lacrarem os cofres da entidade, a fim de
que não façam mais atendimentos particulares/planos de saúde, por ser maternidade pública. Ainda informou que
dois colegas, não concursados, prestam serviço por mandado de segurança. Nesta semana o celular fica com a Dra.
Juliana Stradiotto Steckert.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos Ata da D.R. Blumenau do dia 14/05 e Ata da D.R. Rio do Sul do dia 16/04.
Ordem do Dia:
3.1. Regulamentação do preceito “abandono de cargo” para diretores da Executiva e Conselheiros Fiscais:
Assunto foi debatido pelos diretores, alguns questionamentos quanto a subjetividade das regras foram sanados e
pequenas modificações do texto original foram aceitas. Aprovado o regulamento.
3.2. Ação contra tentativa de terceirização serviços / PM Joinville: Dr. Rodrigo Leal (advogado) comentou sobre
o andamento da ação civil pública. Sindicato vai tomar outras medidas, inclusive na rádio.
3.3. Link “empregos” (site SIMESC): Dr. Renato relata que o link “empregos” é um espaço para que médicos
sindicalizados procurem e ofereçam empregos. Médicos sindicalizados, hospitais, clínicas médicas e empresas que
necessitem de médicos anunciam no mesmo. O diretor de assessoria de imprensa, Dr. Renato Polli, é quem autoriza
os anúncios. Recebemos de 5 a 10 anúncios de empregos por semana, 60% são anunciados. Um dos critérios de
exclusão é a falta de filiação ao SIMESC do solicitante. A estatística do site comprova que depois da primeira
página do site, a página empregos é a mais acessada. O link teve 26,9% do tráfego na página entre 1º de janeiro e 19
de maio de 2014. Dr. Cyro reforça que é importante que não seja publicada nenhuma ilegalidade, razão pela qual o
Dr. Renato deve estar atento.
3.4. Clipagem digital SIMESC: A jornalista Carla Cavalheiro apresentou números da Clipagem SIMESC numa
apresentação de PowerPoint. Os dados foram analisados quanto a freqüência de acesso dos Diretores e o Dr. Cyro
lamentou o baixo número de diretores executivos/regionais que tem lido os textos da clipagem. Perguntou se
devíamos interromper este serviço e a opinião de todos é que a clipagem deve ser mantida. O presidente alertou que
é necessário aumentar o número de acessos, especialmente das Diretorias Regionais. Outra informação importante é
que quando for feita a abertura da página da clipagem digital, deve se clicar sobre a palavra (aqui), fornecido no email direcionado ao Diretor que faz o acesso. Caso contrário (acesso através do comentário de outro diretor) a
contabilização para análise estatística passa a ser falha.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Não haverá reunião na próxima segunda devido ao Encontro
Sindical que ocorrerá neste fim de semana em Florianópolis.
5. Assuntos informais: Nada foi informado.
Florianópolis, 19 de maio de 2014.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

