Ata da 476ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 27/10/2014. 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. Renato Polli informa que o estagiário Cristian Wilson gerou um novo link no site
do Sindicato, com fotos dos presidentes e nominata das diretorias desde 1981. Ficou faltando somente a
nominata da terceira gestão da diretoria, presidida pelo médico José Paulo de Figueiredo Drummond, que
estamos investigando para tentar montar completa. A proposta seguinte, que já esta sendo executada, é fazer um
levantamento dos Vitalícios para também incluirmos no site fotográfico. Informa ainda que o TRE-SC decidiu
por nova pericia na urna de Içara que apresentou problemas técnicos na eleição do primeiro turno. Dr. Cyro traz
para conhecimento de todos o recente acordo firmado pelos médicos do Hospital São Camilo em Imbituba e a
direção daquela casa, resultando em aumento na remuneração da hora plantão e da hora sobreaviso. De
parabéns a D.R. de Laguna que encabeçou as negociações. Dr. Vânio informa que participou da inauguração da
nova sede da UNICRED, em Florianópolis, estando presentes também Drs. Gilberto e Fabrizio.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fabrizio sem ligações. Dr. Roman assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: Recebemos ata de reunião da Diretoria Regional de Joinville, realizada no dia 15 de
outubro. Dr. Cyro informa reunião da DR Joaçaba com acadêmicos da 11º fase de medicina.
Ordem do Dia:
3.1. Desligamento de associados – Ações pra mantê-los filiados: Dr. Cyro relembra que no estatuto todo
médico inadimplente há mais de 18 meses com o Sindicato será desligado em Assembleia Geral convocada
para este fim. Pede também que os diretores que conheçam colegas a serem desligados, façam contato para
assim tentar que os mesmos voltem a ficar em dia com o Sindicato. O objetivo é termos o maior numero de
filiados adimplentes. Dr. Fabio Schneider expõe idéia de que as regionais com sede devem ficar encarregadas
por colegas de suas respectivas regiões. Outras ações serão desencadeadas pela tesouraria.
3.2. Eleições SIMESC 2015 – alterações estatutárias: Dr. Roman apresenta o estatuto SIMESC, focando nos
tópicos que abordam as eleições. Comenta propostas de modificação para algumas clausulas, com intenção de
adaptar o estatuto para eleição eletrônica. Os diretores presentes também dão suas idéias. O texto receberá as
modificações sugeridas e será enviado para todos os Diretores da Executiva e Regionais, para que estes também
possam dar suas opiniões. Convocaremos AGE para “alterações estatutárias” no dia 17 de novembro.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Eventos de dezembro/ Disponibilidade obstétrica.
5. Assuntos informais: Sem assuntos informais.

Florianópolis, 27 de outubro de 2014.
(Ata redigida por Cristina da Silva, servidora do SIMESC).

