Ata da 491ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 16/03/2015 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 o núcleo acadêmico participou da reunião de recepção aos calouros de
Medicina da UFSC, no dia 11 de março. O SIMESC também foi representado pelos diretores Gilberto e Giovana,
jornalista Carla Cavalheiro e os servidores Ana Cristina e Márcio. Comunica também que 97 recém formados efetuaram o
pagamento dos boletos enviados com data de 25 de fevereiro. Dr. Renato Polli informa que foi renovado o contrato de
veiculação da Rádio Itapema FM de Joinville. Informa ainda que os Diretores Regionais estão encaminhando fotos e
informações a respeito da mobilização contra o Governo e que todo o material será publicado no site e enviado pela
clipagem. Dr. Cyro relata reunião do COSEMESC, ocorrida na sede SIMESC no dia 11 de março. Assuntos tratados:
Planos de Saúde, FEMESC de Rio do Sul, Piso FENAM e Governo do Estado, reunião com os deputados médicos no
próximo dia 18. Presentes também os diretores Leopoldo, Eliane e Fabrizio. Comunica que já estão instaladas as câmeras
para comunicação via SKYPE em quatro máquinas na sede Executiva e que em breve também estarão instaladas em todas
as sedes Regionais. No dia 11 de março entabulou a primeira conversa usando este equipamento com a Diretoria Regional
de Joinville, que estava reunida. Solicita a todos os diretores que utilizem este sistema personalizado de contato.
Recebemos convite para a posse da nova diretoria do Sindicato Médico do Ceará. Dr. Fabrizio comunica que foi eleita e
empossada a nova Diretoria da Unimed Florianópolis, tendo como Presidente o colega Genoir Simoni. Dr. Vânio informa
que as ligações aos médicos inadimplentes no pagamento da 1ª semestralidade de 2015 estão sendo finalizadas. Apresenta
também o demonstrativo de receita e despesa do SIMESC dos meses de janeiro e fevereiro, comentando que a receita
neste período foi adequada e as despesas dentro do previsto.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Dimitri comenta que recebeu ligação de colega solicitando informações sobre o
preenchimento de atestado de óbito. Feitas as orientações por este e pelo plantão jurídico. Assume o plantão Dr. Fabrizio.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos ata da DR Rio do Sul do dia 26/02.
Ordem do Dia:
3.1. Reunião FENAM Regional Sul Brasileira (13/14 março) - breve relato: Dr. Cyro faz breve relato da reunião da
FENAM Regional Sul Brasileira, ocorrida em Florianópolis nos dias 13 e 14 de março de 2015. Com a participação de
representantes de cinco sindicatos médicos (SIMESC, SIMERS, Sind. do Rio Grande, Sind. de Stª. Maria e Sind. de Novo
Hamburgo), teve como principal ponto de pauta a questão política que envolve a eleição da nova Diretoria da FENAM.
Ante a persistente tentativa do atual grupo dirigente em se perpetuar nos cargos, há um forte movimento no sentido de
fundar uma nova Federação Médica, congregando os sindicatos médicos de todo o Brasil. Haverá uma reunião do grupo
Resistencia Democrática no Recife, em 24 de abril, com o objetivo de deliberar sobre esta questão. Foi consenso entre os
presentes aprovar a nossa participação nesta reunião. Outros assuntos foram objeto de debate (Lei 13003, FIES, Redução
do financiamento federal na área da saúde, prejuízos aos programas de Residências Médicas, PROVAB, etc.). Na
oportunidade, a presidente da FRSB informou que estão concluídos os procedimentos de registros legais da atual Diretoria
(eleita em novembro de 2014), assim como da titularidade da conta bancária na UNICRED. Outras questões formais
ficaram a cargo da Diretoria e ao término da reunião foi agendado um novo encontro para o dia 23 de maio, novamente em
Florianópolis, com pauta a ser definida. Pelo SIMESC estiveram presentes os diretores Cyro, César, Vânio, Fabrizio,
Flávio, Eliane, Gilberto, Leopoldo, Giovana, Dimitri e Daniel, além de assessores e servidores. O presidente entende que o
evento foi bem sucedido, no que foi acompanhado por todos os que lá estiveram.
3.2. Eventos Sindicais / 1º semestre: Dr. Cyro apresenta a agenda dos principais eventos do primeiro semestre de 2015:
Março - Reunião FRSB (13/14) / Reunião COSEMESC com Deputados Médicos (18) / Reunião Sindical em Videira (27).
Maio - Reunião Sindical em Mafra (14) / Aniversário SIMESC (35 anos) - (22). Junho - FEMESC (19/20). Diz que o
custo desses eventos está dentro da previsão orçamentária de 2015 (1º semestre) e coloca em aprovação. Foi aprovado
pelos diretores presentes.
3.3. Eleição SIMESC 2015 (edital / publicidade / Regimento Eleitoral / Comissão Eleitoral / Equipamentos nas
sedes): Dr. Cyro comenta que o primeiro passo para eleição SIMESC 2015 foi dado, com a publicação na data de hoje do
edital de convocação. Passa a palavra ao Dr. Roman que apresenta o calendário eleitoral, pede que todos atentem as datas,
principalmente nas que tratam do período eleitoral e do registro de candidatos. Informa ainda que já foi elaborada uma
proposta de regimento eleitoral, nos mesmos moldes da eleição anterior, mas com a atualização estatutária de 2014 - voto
eletrônico, e o apresenta a todos. Dr. Cyro comenta que o regimento eleitoral apresentado, será oficial depois de escolhida
a Comissão Eleitoral e por essa ser aprovado. Esclarece que já se cogita os três nomes para a Comissão Eleitoral, mas
ainda não foram feitos os convites, o que ocorrerá brevemente. Lembra ainda que além do voto ser eletrônico, o médico
poderá optar em votar pessoalmente, tanto na sede executiva, quanto em uma de nossas sedes regionais e para isso será
disponibilizado aparelho eletrônico nas regionais com sede.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião Sindical de Videira – breve relato. FENAM. Mais Médicos.
5. Assuntos informais: A diretoria manifestou satisfação com o ato de 15/03, parabenizando aos diretores pela presença e
pela solidariedade dos que não puderam comparecer.
(Ata redigida por Juliana da Silva, funcionária SIMESC).
Florianópolis, 16 de março de 2015.
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