COMUNICAÇÃO INTERNA 27/2002
1ª e 2ª Quinzenas de Dezembro de 2002
1. Assembléia Geral Ordinária – No dia 06, foi realizada, em Florianópolis, Assembléia Geral
ordinária do SIMESC, que reuniu representantes de várias regiões do estado. O evento,
coordenado pelo Dr. Cyro Soncini, presidente do Sindicato, teve início com a apresentação,
pelo Dr. João Pedro Carreirão Neto, secretário geral, do Relatório das Atividades de 2002.
Entre os itens apresentados, foi destacado o aumento do número de sindicalizados; a criação
da Assessoria Previdenciária; a reforma estatutária; a criação de uma nova logomarca; e a
ativação de cinco Diretorias Regionais. Dr. Vanio Lisboa, tesoureiro, apresentou a prestação de
contas de 2002, que foi aprovada pelos presentes. Também foram aprovadas as contas das
Diretorias Regionais, com exceção de Lages e Joaçaba, que não as apresentaram com
antecedência e a previsão orçamentária do Sindicato para 2003. O último ponto de pauta foi o
preenchimento de cargos nas Diretorias Regionais de Blumenau e Laguna, que tiveram
diretores licenciados. Foi aprovado o nome do Dr. Renato de Moura Ferro para a tesouraria da
Diretoria de Blumenau. Em Laguna, onde houve modificação nos cargos, a Diretoria Regional
ficou assim definida: para presidente, Dr. Airton dos Anjos de Moraes; para secretário, Dr.
Valdir Sérgio Zanata; e para tesoureiro, foi aprovado o nome do Dr. Vilberto Antônio Felipe.

2. Reunião da Diretoria Plena – No dia 07, foi realizada Reunião da Diretoria Plena. Na
oportunidade, foram discutidas ações para intensificar a sindicalização e proporcionar a
atualização cadastral. Dr. Cyro Soncini apresentou o Planejamento Sindical e o Calendário
para 2003. Em seguida, diretores de várias Regionais apresentaram os problemas ocorridos
em suas regiões no último semestre e a situação dos médicos e das Diretorias. Participaram da
Assembléia e da Reunião de Diretoria Plena, representantes de 12 das 15 Diretorias Regionais
do Sindicato.

3. Reunião do COSEMESC – A reunião do COSEMESC, ocorrida no dia 10, na sede do
CREMESC, contou com a participação dos Drs. Antônio Miranda e Antônio Carlos Bittencourt,
da equipe de transição do novo governo. Além de o COSEMESC reafirmar a sua disposição de
parceria com a Secretaria Estadual da Saúde – o que também é intenção explicitada pelos
convidados -, foram apresentadas as seguintes questões que estão merecendo atenção das
entidades médicas junto ao governo do estado: Comissão para análise do Pró-Labore, Lei que
regulamenta os cursos da área da Saúde, Conselho estadual de Saúde, sobreaviso
remunerado nos hospitais do estado, contratação de médicos, condições de trabalho nas
unidades da SES e avaliação das escolas médicas pelo Conselho Estadual de Educação.
Representaram o SIMESC, Drs. Cyro, João Pedro Odi e Leopoldo.

4. Reunião no Hospital Florianópolis – O SIMESC participou de reunião com o Corpo Clínico
e Direção Geral do HF nos dias 09 e 18. Foram tratadas questões referentes ao abastecimento
do Hospital durante o período de final de ano e a política de recursos humanos para
Emergência e Terapia Intensiva, carentes de médicos.

Reunião com Secretário da Saúde – Atendendo pedido do Corpo Clínico do HF, o
COSEMESC conseguiu audiência com o Secretário Dr. João José Cândido da Silva.
Acompanhados pelas lideranças do Hospital, os representantes do COSEMESC discutiram
com o Secretário e equipe questões como abastecimento e recursos humanos (médicos
intensivistas e emergencistas). O Secretário encaminhou imediatamente as reivindicações.

