Ata da 479ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 17/11/2014. Hora 20:00 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: Drª. Eliane informa que no dia 13 de novembro, no Hospital Universitário, realizou
reunião com os acadêmicos da 12ª fase da UFSC. Estiveram presentes os Drs. Gilberto e Fábio, presentes
também o Dr. Erial de Haro (advogado), a jornalista Camila Spolti e os funcionários Ana Cristina e Jean. A
reunião foi interessante com a participação de muitos acadêmicos. Foi apresentado o SIMESC a todos. Entrará
em contato com o Dr. João Ghizzo Filho para confirmar o dia da reunião na UNISUL. Em Itajaí foi realizada
reunião com os acadêmicos no dia 06 de novembro. O advogado Rodrigo Leal informa que será protocolado o
pedido de mediação coletiva de trabalho na DRT, relativo às negociações frustradas com a SPDM/SAMU. No
dia 13/11, em Joinville, realizou palestra com o tema “Teto remuneratório dos médicos municipários”. Dr.
Renato Polli informa que no site do SIMESC já está o banner do Ebola com os contatos da DIVE. Foi renovado o
contrato do Momento SIMESC com a rádio 103 FM de São Miguel do Oeste, por um ano. A rádio Guarujá e
Antena 1 encaminharam proposta de renovação do Momento SIMESC para mais um ano sem alterações de valor
e inserções. A rádio Guarujá permanece com 9 inserções por dia e rádio Antena 1 com 5 inserções por dia. A
CBN/Diário apresentou nova proposta para um novo período de um ano para o mesmo programa, o “Chamada
Geral”, com duas inserções por dia, com pequeno acréscimo no valor. Tivemos uma reunião hoje com os
diretores da 1 Click, agência que produz material para a internet e que vai nos encaminhar uma proposta para
implantação da TV SIMESC. Dr. Fabrizio informa que fez contato com as DRs de Itajaí, Jaraguá do Sul,
Xanxerê e Laguna para falar sobre os relatórios trimestrais pendentes e reforçou o convite para o evento de
Dezembro. Os mesmos deram pronto acolhimento. Dr. Cyro faz breve relato da reunião ocorrida em Tubarão no
dia 11 de novembro com o Vice Prefeito e a Secretária Municipal de Saúde, tendo por tema a reinvindicação dos
médicos municipários daquela cidade. Presentes os diretores Gilberto e Fabrizio, que também conversaram com
os médicos após a reunião. Igualmente relata reunião realizada em Itapema, no dia 12 de novembro,
acompanhado pelos diretores Fabrizio e Delmo Dumke (Balneário Camboriú), com o Prefeito Municipal,
Secretário da Saúde, Assessores e médicos vinculados àquela Prefeitura. Foi montado um grupo de trabalho para
estudar como melhorar a remuneração dos médicos. Apresenta convite da UFSC para participar da Solenidade de
Colação de Grau dos Formandos em Medicina (89ª turma), a ocorrer em 19 de dezembro. Comenta a AGE dos
médicos vinculados a SPDM que prestam serviços no SAMU, realizada no dia 12 de novembro na capital. A
empresa não apresentou proposta para o acordo coletivo 2014/2015. O SIMESC encaminhará a questão via DRT.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Gilberto relata que recebeu uma ligação. Dr. Renato Polli assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada foi relatado.
Ordem do Dia:
3.1. Eventos 5 e 6 dezembros 2014 - AGO dia 5 – 20:30h (relatório de atividades; prestação de contas;
previsão orçamentária para 2015: Dr. Vânio apresenta a previsão orçamentária para 2015 com a proposta de
reajuste da mensalidade. Tão logo pronta será encaminhada aos diretores. Ficou agendado para o dia 04/12/2014
às 17:00h reunião com o conselho fiscal para apreciação das contas da diretoria executiva e das diretorias
regionais.
– AGE dia 6 – 14:00h (desligáveis; diretores): Dr. Cyro informa que está sendo feito contato com os médicos
para evitar que os mesmos sejam desligados e pede apoio da Diretoria neste trabalho.
– RDP dia 6 – 14:30h / 18:30h: Dr. Cyro aguarda manifestações das Diretorias Regionais. O pré programa já
está pronto.
– Jantar / Vitalícios dia 6 – 20:30h: Drª. Eliane informa que já entrou em contato com 7 dos 11 sócios
vitalícios e que somente um não poderá comparecer. Vai prosseguir nos contatos.
3.2. Revista do SIMESC: - 146 avaliação: A diretoria executiva comenta o bom nível das matérias. Foi
recebido elogio de filiado apontando diversos pontos positivos da revista. A lamentar a demora na entrega por
parte dos correios.
- 147 primeiras idéias: A jornalista Carla apresenta as propostas de matérias para a revista. A diretoria aprova os
temas apresentados e solicita que sejam agrupados os temas referentes a eleição de diretoria.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião FRSB; Reunião COSEMESC
5. Assuntos informais: Jornalista Carla informa que os Drs. Leopoldo, Cyro e Renato Polli ficarão de prontidão
para as entrevistas referentes à AGE/FAHECE.
Florianópolis, 17 de novembro de 2014.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, funcionária do SIMESC)

