Ata da 457ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 02/06/2014. 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 começou a ser veiculado na região do
Centro Oeste (Curitibanos) a partir de hoje (02/06), duas inserções diárias na rádio Coroado. Informa também o
Momento SIMESC dessa semana que irá repercutir no Estado, falta de leitos de UTI neonatal. Na semana passada o
assunto era sobre os leitos fechados no Hospital Universitário (foi nota do colunista Paulo Alceu e matéria na RIC
Record). Na próxima semana o assunto a ser veiculado será sobre a Copa do Mundo. O programete foi exposto aos
diretores presentes e aprovado. Relata também reunião com Alessi (assessor de informática), para resolver
problemas no envio de newsletter e outras pendências. Dr. Cyro faz breve relato de reunião ocorrida em Canoinhas
(20/05) e São Bento do Sul (21/05), já disponibilizadas como matéria jornalística em nosso site. Provavelmente
retornaremos a São Bento no final deste mês de junho, para participar de reunião com o Corpo Clinico do hospital
Sagrada Família. Apresenta analise feita pelo Dr. Roman Leon Gieburowski Jr do Decreto 2.170, da lavra do Sr.
Governador, já disponibilizada para todos os médicos SES. Confirma o reajuste anual para nossas jornalistas, com
base no INPC, agora no mês de maio. Comunica que estamos contratando um novo servidor para o SIMESC a ser
lotado na sede executiva. Apresenta o convite para a posse de nova diretoria do SIMESP, no dia 6 de junho, com o
médico Eder Fernandes assumindo a presidência do sindicato Paulista. Por fim, informa que houve um incremento
de 15% no atendimento contábil aos médicos filiados, referente ao Imposto de renda 2014.
2.2. Plantão de Diretoria: Dra. Juliana Stradiotto Steckert informa que recebeu quatro ligações, 1º Dr. Rubens
Martins CRM 1713 de Tijucas no dia 02/05, com duvidas sobre Contribuição sindical. 2º Dr. Ricardo Chagas
Bassan CRM 18400 de Fraiburgo no dia 28/05, o médico informou que a prefeitura pretende fechar o P.A no
período da noite, deixando somente a emergência de portas abertas, o médico pedia informações de como
proceder, pois a equipe médica não tem intenção de manter assim, mesmo com acréscimo no salário. 3º Dr.
Denis Griep Carvalho. CRM 8507 de Mafra no dia 02/06, solicitando informações sobre atendimento particular
no setor de obstetrícia em um hospital publico. E também recebeu mensagem de texto do Dr. Sergio Beduschi,
CRM 1859, de Gaspar, solicitando informação sobre um processo, encaminhado para o jurídico. Dra. Giovana
Ribeiro assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos Atas da D.R. Joinville (reuniões nos dias 30 de abril, 07 de maio, 14 de maio
e 21 de maio). A DR tubarão realizou reunião com residentes do Hospital Nossa Senhora da Conceição.
Ordem do Dia:
3.1. Encontro sindical (Florianópolis/ Lages/ Jaraguá do Sul): A reunião em Florianópolis foi avaliada como
muito boa pelos diretores presentes. Todos concordaram que a reunião de sábado fugiu um pouco ao assunto, mais
ainda assim foi muito boa. A participação dos diretores executiva e regionais foi excelente. Sobre a avaliação
financeira: os gastos eram esperados em 40.000 mil, para os três eventos, foi praticamente comprido (R$41.000,00).
A homenagem aos vitalícios Ivanir Perin e Luiz Fernando de Vincenzi foi muito bonita. Todos os envolvidos (nos
três encontros) estão de parabéns.
3.2. Acordo COSEMESC/ SC Saúde: Dr. Cyro informa os novos valores para consultas e procedimentos CBHPM
a serem praticados pela SC Saúde (a partir de maio) e todos concordam que devemos aprovar os novos valores.
Consultaremos o COSEMESC.
3.3. XVII FEMESC – Brusque (27/28 junho): Todas as entidades se encarregaram de ficar em contato com um
palestrante, e garantir a sua estadia. Dr. Cyro pede para que todos que irão ao evento informem a coordenadora
Terezinha para que ela possa fazer as reservas; informa também que serão homenageados dois médicos como
vitalícios do SIMESC, e haverá mais três homenagens a médicos de Brusque pelo COSEMESC. Dr. Vanio expõe a
idéia de que todos os servidores sejam convidados a comparecer, juntamente com as assessorias. Aprovada. Haverá
reunião do COSEMESC no próximo dia 18 e este assunto estará em pauta.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Segunda semestralidade, FENAM, Revista Sindical.
5. Assuntos informais: Dr. Renato troca o dia da peixada para 12 de julho. Dr. Cyro faz sorteio do segundo ingresso
da Feijoada da UNICRED, Dr. Gilberto ganhou.
Florianópolis, 02 de junho de 2014.
(Ata redigida por Ana Cristina, servidora do SIMESC)

