Ata da 461ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 07/07/2014. Hora 19:30 horas. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. César informa que enviou documento a FENAM, Ministério do Trabalho,
Cartório de Registro de Brasília e à população em geral informando o termino do seu mandato como
conselheiro fiscal da FENAM, atendendo recomendação, conforme decisão da Diretoria Executiva do SIMESC.
Dr. Renato Polli informou que iniciamos veiculação do Momento SIMESC em Joaçaba na Rádio Catarinense;
também que foi alterada a veiculação do Momento SIMESC dessa semana para “HEMOSC e queimaduras em
crianças” por conta do questionamento feito pelo departamento jurídico da ACAERT em uma radio de Rio do
Sul, alegando restrição pela lei eleitoral. O programa questionado pela rádio era sobre o “Mais Médicos” (dados
fornecidos pelo Ministro da Saúde). A assessoria jurídica do SIMESC, em parecer, informou não haver
impedimento legal. O programete passará a ser veiculado na próxima semana. Dr. Cyro relata ter participado de
reunião do Colegiado do curso de medicina da UFSC, no dia 26 de junho. Neste mesmo dia, juntamente com o
Dr. Gilberto, esteve em São Bento do Sul, acompanhando reunião do corpo clínico do Hospital Sagrada
Família. O assunto em debate foi a reorganização do corpo clínico e também estavam presentes o Advogado
Rodrigo Leal e a servidora Juliana da Silva. Informa que os boletos para pagamento da segunda semestralidade
foram enviados com a data de vencimento errada. Estamos informando aos médicos semestralistas e pedimos
que todos os diretores estejam atentos à esta intercorrência (esclarecimentos com nossos servidores).
Recebemos convite para participar do IIº Fórum de Trabalho Médico formatado pela D.R. de Blumenau e
agendado para os dias 15 e 16 de agosto. Informa que decisão jurídica cancela o Congresso da FENAM
realizado em novembro de 2013, anulando todas as suas decisões. Vamos acompanhar os desdobramentos.
Comunica que teremos mais quatro médicos vitalícios este mês. Os Drs. Altino Lemos de Farias CRM 252
(Curitibanos), Portiuncula Caesar Augustus Gorini, CRM 8296 (Criciúma), Clovis Cechin CRM 1132 (Anita
Garibaldi) e Antonio Valdemar Moser CRM 1008 (Brusque), que já foi homenageado no XVII FEMESC.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Daniel informa que nem ele nem a Drª. Vanessa receberam ligações. Dr. Roman
fica com o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro informa o recebimento das atas de reuniões ocorrida nos dias 04 e 11 de
junho da D.R. Joinville, e 11 de abril e 13 de junho da D.R. Joaçaba.
Ordem do Dia:
3.1. Entrevista Dr. Leopoldo na TV COM: A entrevista foi apresentada e avaliada pelos diretores presentes.
Dr. Leopoldo comenta sobre a necessidade de checar a origem e veracidade das informações, antes de conceder
entrevistas. Dr. Cyro lembra a todos que esta e outras entrevistas estão disponibilizadas no site do SIMESC.
3.2. XVII FEMESC – Avaliação – Encaminhamentos: Dr. Cyro iniciou avaliação, achou o evento muito
produtivo, ótimas palestras, a homenagem aos vitalícios foi bonita, a presença dos médicos da região e
convidados muito empolgante, diretorias regionais bem representadas. Todos os presentes concordaram,
acrescentando também os parabéns à coordenadora Terezinha Koerich pela bela organização. Comentários
pontuais foram feitos e sugestões apresentadas. Em breve será lançada a Carta de Brusque, que merecerá o
nosso destaque.
3.3. Revista do SIMESC 145: Dr. Renato Polli e a jornalista Camila Spolti apresentam a revista, informando
que pequenos ajustes serão feitos antes do envio para a gráfica, que está programada para dia 10 de julho. A
avaliação dos diretores presentes é boa com bons assuntos e reportagens bem elaboradas.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Estratégias com relação a FAHECE e Momento SIMESC.
5. Assuntos informais: Nada foi relatado.

Florianópolis, 07 de julho de 2014.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva. Servidora do SIMESC).

