Ata Reunião da Diretoria Regional do Médio Vale n.1
Aos seis dias do mês de fevereiro de 2014 reuniram-se os diretores regionais da Regional do
SIMES Médio Vale, Alfredo Nagel, Lothar Stange e Roberto Amorim Moreira onde foram
discutidos os seguintes assuntos: 1. Dr. Alfredo relatou é necessário aumentarmos o número
de sócios tendo em vista o que foi debatido na Reunião de Diretoria Plena em 7/12/2013. Será
feito um levantamento dos médicos não-sócios que estão instalados em nossa região para
persuação a ingressão como sócios no Sindicato, bem como será feito um levantamento dos
médicos desligados para avaliar a possibilidade de reingresso. 2. Quanto a inadimplência que
foi apresentada na RDP, também faremos contato com os profissionais para avaliar o que está
ocasionando a elevação do índice. 3. Por solicitação da Executiva Dr. Alfredo ficou encarregado
de fazer algumas fotos da sede em Indaial para enviar a Florianópolis para divulgação no site.
3. Dra. Geovana, médica da rede pública municipal de Indaial, solicitou um reunião com a
diretoria regional do Médio Vale e com assessor jurídico do SIMESC para discutirmos pontos
importantes referentes ao trabalho médico na Secretaria de Saúde do município. Ficou
acertado que faremos o contato com o assessor jurídico para posteriormente agendarmos com
a Dra. Geovana. 4. Dr. Alfredo relatou que o Hospital Beatriz Ramos está retendo honorários
médicos há pelo menos três meses, o que tem gerado alguma insatisfação pelo corpo clínico.
Será agendada uma reunião com um representante daqueles profissionais para avaliarmos a
melhor maneira de abordar o tema. 5. Serão realizados dois eventos com os sócios do SIMESC
que pertencem à Regional do Médio Vale. O primeiro será abordado o tema “Seguro contra
Erro Médico: Fazer ou Não” em data a ser agendada na semana de 26 a 30 de maio de 2014. O
segundo evento foi programado para comemoração do terceiro ano de aniversário de
instalação da sede que acontecerá no final do mês de novembro em data a ser negociada com
a diretoria executiva. 6. Dr. Lothar argumentou que o reajuste do aluguel da sede deve ser em
torno de 10%, passando a R$550,00, já que no ano anterior o valor permaneceu o mesmo. No
entanto, será negociado com a proprietária e posteriormente enviará o contrato para a sede
em Florianópolis. 7. Os diretores decidiram fazer um levantamento de preço nas rádios FMs de
Pomerode, Timbó e Indaial para que o “Minuto Simesc” seja veiculado na região do Médio
Vale. 8. Acusamos o recebimento do e-mail do Presidente do SIMESC, Dr. Cyro Soncini, que
tem como anexo a solicitação de reajuste do sobreaviso do Dr. Carlos Alberto Takei que foi
encaminhada à direção do Hospital e Maternidade Rio do Texto datada de 28/01/2014. A
diretoria já tinha conhecimento da negociação e Dr. Roberto em conversa com o diretor do
hospital, Rolf Kuhn, na data de 03/02/2014, teve a informação que a negociação com o serviço
de anestesiologia daquele nosocômio seria iniciada, tendo em vista que o recurso financeiro
foi viabilizado. Será feito contato com Dr. Takei para avaliar se a demanda ora emanada foi
atendida. Sendo o que tinha para ser discutido, eu Roberto Amorim Moreira, lavrei a presente
ata que vai assinada por mim e pelos demais diretores.

