Ata da 498ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 18/05/2015. 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: Dr. Cyro relata reunião do COSEMESC /AGEMED, ocorrida em
Joinville no dia 12 de maio, presentes também Vânio, Fabrizio e Suzana de Almeida (DR
Joinville). Na pauta a Lei 13.003 e nosso pedido de CBHPM vigente e plena (matéria no
site). Haverá nova reunião mais à frente. Comenta a reunião Sindical ocorrida em Mafra, no
dia 14, ocasião em que ele e o Dr. Vânio (acompanhados pelos assessores e servidores
Rodrigo Leal, Camila Pereira, Terezinha Koerich e Juliana Silva) puderam homenagear três
novos sócios vitalícios e debater questões de interesse local. O evento com aproximadamente
40 pessoas (vide site), contou com a participação dos diretores de Mafra, Alexandre
Neumann e Denis Carvalho. No dia 15 os Drs. Cyro e Eliane representaram o SIMESC na
reunião da Academia de Medicina de SC, ocasião em que foram acolhidos dois novos
acadêmicos. Com relação à eleição SIMESC 2015, informa que hoje foi publicada a relação
nominal das chapas inscritas, para a Executiva e para as Regionais (nominata completa no
site). Apenas Joaçaba, Xanxerê e Tubarão não se apresentaram para a disputa. Prosseguem
os trabalhos de preparação eleitoral: Atualização de e-mails, ajustes cadastrais e, nos
próximos dias, teste de votação eletrônica.
2.2. Plantão de Diretoria: Drª. Eliane informa que não recebeu nenhuma ligação relevante.
Dr. Renato e na seqüência o Dr. Leopoldo assumem o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos a Ata da DR. de Joinville (reunião dia 01 de abril.)
3. Ordem do Dia:
3.1. Médicos Municipários / Florianópolis - Assembleia Geral Extraordinárias – Dr.
Cyro abre a reunião relatando que a maioria dos 40 médicos presentes na reunião do corpo
clinico acompanharam o SIMESC na orientação de não fazer greve neste momento. Dr. Cyro
comenta também sobre a Assembleia que será realizada no dia 26/05 às 14hs e pede que os
diretores Fábio, Vanessa e Dimitri se reúnam e façam uma proposta para apresentarmos ao
Prefeito. Dr. Cyro comenta que devemos esperar o enquadramento e ver o que o prefeito vai
nos propor. Se o desconto ilegal for suspenso por conta do plano já representa uma vitória.
Isso não significa que abandonaremos a nossa luta em busca de uma remuneração melhor,
que incentive os médicos na rede pública municipal. O risco da greve ser considerada ilegal e
prejudicar as negociações no caso de uma adesão dos médicos é real. Dr. Vânio comenta
sobre a greve e acha que não seria viável a paralisação por tempo indeterminado. Temos que
esperar a proposta da prefeitura, em cima do que ele nos propor, poderemos agir de outra
forma, mas o momento é de aguardar o enquadramento que tem o prazo de limite de 60 dias.
Dr. Fábio e Dr. César relatam que a insatisfação dos médicos é pertinente e que só tende a
aumentar, pois o prefeito não honrou com a palavra. Dr. Cyro conclui que o sindicato estará
sempre junto à classe médica. Mas que temos que agir com emoção e com a razão.
3.2. Revista do SIMESC - 148 - avalição - 149 - primeiras idéias: Dr. Vânio faz um breve
comentário sobre a revista 148 e relata que a mesma teve uma abordagem completa e com
assuntos interessantes dentro do que foi proposto. Dr. Cyro recebeu diversas mensagens dos
colegas médicos, sendo parabenizado pelas matérias, e completa dizendo que o sindicato tem
mais visibilidade com esse trabalho. A jornalista Carla apresentou o espelho com sugestões
de matérias para a revista nº149, e foram aprovadas pela diretoria. As tarefas foram então
distribuídas.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Não haverá reunião no dia 25/05.
5. Assuntos informais: Nenhum assunto informal.
Florianópolis, 18de maio de 2015.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla, servidor do SIMESC).

