Ata da 480ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 24/11/2014. 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 a nova “Cartilha do SIMESC” está sendo encaminhada
para a gráfica. Dr. Cyro faz breve relato da AGE/médicos FAHECE, ocorrida em 20 de novembro, presentes
também os diretores Leopoldo e Flávio. A proposta de acordo coletivo apresentada pela FAHECE foi aceita, com
pequenas alterações. Um bom número de médicos do CEPON e do HEMOSC esteve presente. Informa também
que esteve reunido com a equipe da SMS/Florianópolis no dia 18 de novembro, presentes os diretores Renato
Figueiredo e Fabio Schneider (também na qualidade de Diretor e Vice Diretor clínico), debatendo a questão que
envolve a assistência pelos médicos municipários aos presidiários da Trindade. Por oportuno, tratou do pedido de
liberação parcial de diretores do SIMESC vinculados àquela secretaria. Haverá reunião do Colegiado do Curso
de Medicina/UFSC no próximo dia 27 de novembro. Recebemos convites para a Solenidade de Comemoração
dos 80 anos de fundação do Sindicato Médico da Bahia e para participarmos do Seminário Catarinense de Direito
Sindical.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Renato Polli relata que não recebeu ligação, Dr. Leopoldo assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: A DR de Caçador entregou o relatório Trimestral, faltando ainda as DRs de Mafra e
Tubarão. A DR de Joaçaba fez reunião no dia 21/10/14 e a DR de Blumenau se reuniu nos dias 2 e 13 de outubro
de 2014.
Ordem do Dia:
3.1. Reunião FRSB - Porto Alegre, 21/22 novembro – relato / encaminhamento: Dr. Cyro comenta que
estiveram presentes na reunião da FRSB em Porto Alegre os Diretores Dr. Vânio e Dr. Gilberto, o Advogado
Erial de Haro e a Coordenadora Terezinha Koerich. Dr. Vânio faz breve relato do transcorrer da reunião,
comunica que o sindicato de Caxias do Sul não compareceu a reunião e esta ausência foi negativa. Dr. Gilberto
fala que seria muito bom ter os três Estados juntos, unindo forças para os problemas da categoria que se
anunciam para este ano, relata também que a reunião foi muito importante e comenta os números da arrecadação
anual da FENAM. Dr. Erial relata que a reunião foi produtiva com a presença da Drª. Denise e do Dr. Afonso. A
Coordenadora Terezinha achou muito satisfatória a reunião e comenta que foi muito bem recebida pelo SIMERS,
relata também sobre os boletos que não foram feitos, pois a conta da federação não estava ativada. Dr. Cyro
relata que foi dada pouca importância à reunião da Federação pelo SIMERS, com ausência de Diretores
importantes. Comunica também que em maio de 2015 será realizada uma eleição para decidir a nova diretoria da
FENAM, não estamos de acordo com a reeleição, e o estatuto deve ser seguido. Dr. Cyro parabeniza a todos os
Diretores, assessores e colaboradores que se fizeram presentes no evento.
3.2. Reunião COSEMESC (26 novembro, 19h, CREMESC) - assuntos / comitiva: Dr. Cyro fala que em
relação a lei 13003 o importante é como o contrato deve chegar às mãos dos médicos e quem deve representá-los
na intermediação deste contrato, de forma ideal pelas entidades capitaneadas pelo SIMESC. Os médicos não
devem assinar nada sem antes conversar com o Sindicato.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: A ser elaborada.
5. Assuntos informais: Drª. Eliane comunica que estamos organizando reunião a ser realizada com os
acadêmicos de Lages.
Florianópolis, 24 de novembro de 2014.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla, funcionário do SIMESC).
Ata retificada em 15/12/2014, pela Diretoria Executiva.
1) Onde se lê: “Dr. Vânio faz breve relato do transcorrer da reunião, comunica que o sindicato de Caxias do Sul
não compareceu a reunião e esta ausência foi negativa”. Leia – se “... comunica que os sindicatos de Caxias do
Sul e Paraná não compareceram a reunião e estas ausências foram negativas”.
2) Onde se lê: “Comunica também que em maio de 2015 será realizada uma eleição para decidir a nova diretoria
da FENAM ...”. Leia – se: “ Os integrantes da FRSB sugeriram em documento que em maio de 2015, seja
realizado congresso da FENAM para eleição da nova diretoria ...”.

