Ata da 500ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 08/06/2015. 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. Cyro apresenta o edital de convocação da AGE que será realizada no dia 13
de julho de 2015, tendo na pauta a prestação de contas da Executiva e Diretorias Regionais referente ao
período de 01/11/2014 a 30/06/2015. As tarefas correlatas ficarão a cargo da Tesouraria. Informa que foi
enviado oficio à FENAM dando conta da decisão do SIMESC, através da Assembleia Geral Extraordinária
do dia 18 de maio de 2015, de desfiliar-se daquela Federação. São novos sócios vitalícios os Drs. Rivadavia
Feijó e Benedito Carlos Henriques, ambos de Rio do Sul e o Dr. Iraze Clayton Metzker de Florianópolis.
Recebemos convite do Conselho Federal de Medicina para participarmos do VI Fórum de Ensino Médico, a
realizar-se em Brasília nos dias 27 e 28 de agosto. Também fomos convidados para participar do VII
Congresso Catarinense de Obstetrícia e Ginecologia e II Congresso Catarinense de Perinatologia nos dias 25
a 27 de julho em Joinville. A Jornalista Camila informa que recebeu treinamento hoje (8/6) sobre a nova
plataforma para atualização do site. As jornalistas e o estagiário farão testes internos nos próximos dias antes
de entrar em funcionamento definitivo.
2.2. Plantão de Diretoria: Drª. Vanessa informa que não recebeu nenhuma ligação. Dr. Roman assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada relatado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Reuniões de Diretoria Executiva. Dr. Cyro lembra que esta é a reunião de Diretoria Executiva de
número 500, a contar da data da posse do grupo “Novo Sindicato”, no já distante ano de 2001. Desde então
temos mantido reuniões ordinárias regulares, semanais, discutindo questões importantes ligadas a vida dos
médicos e ao exercício da medicina. Neste ano de 2015 foram realizadas (incluindo hoje) 17 reuniões, com
frequência de diretores e conselheiros fiscais nunca inferior a 10 (número mais repetido = 15 diretores em 7
vezes), além da presença de outros médicos filiados. Precisamos prosseguir em nossa luta. O SIMESC é um
instrumento de transformação social e ele atua pelas mãos de quem dele participar, sendo filiado ou
dirigente. Vamos todos, terminada a reunião, brindar a este momento.
3.2. FEMESC/Rio do Sul (19-20 junho) – temas/confirmação de presença: A coordenadora Terezinha
informa que alguns diretores da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais já confirmaram presença
para o evento. A diretoria executiva aprova fazer a homenagem aos vitalícios de Rio do Sul, acima
mencionados, às 18:30h do dia 19/06/2015. Também aprova convidar os novos membros que irão compor a
nova diretoria para o evento. A programação será concluída na reunião do COSEMESC, no dia 10 de junho.
3.3. Contratos de Trabalho/UNIMED grande Florianópolis:
O assunto será trazido em debate em outra reunião.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Segunda semestralidade de 2015 e apresentação do jurídico
sobre a decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin 1923), referente às organizações
sociais.
5. Assuntos informais: Dr. Vânio informa que todas as chapas inscritas (executiva/regionais) estão
homologadas pela comissão eleitoral. Sugere uma reunião com os membros da futura diretoria no dia 22/06
para que seja apresentada a proposta de trabalho que será encaminhada aos médicos filiados. A proposta é
aprovada e a reunião acontecerá no local dos encontros anteriores.

Florianópolis, 08 de junho de 2015.

(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora do SIMESC).

