Ata da 324ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 21/03/2011. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Zulma informa que a FRSB enviará, a todas as diretorias regionais do Simesc cópia da gravação da
mesa redonda que versou sobre o tema “pagamento por performance na medicina suplementar”, ocorrida no último dia 11 de
março. Dr. Erial informa sobre reunião com médicos da PMF, Drs Tadeu Ferreira de Paiva e Alexandra A. Garcia, nesta data,
para elaboração do documento final a ser encaminhado ao Prefeito, com as reivindicações dos médicos da Secretaria
Municipal de Saúde no que diz respeito à incorporação da gratificação do PSF no salário. Informa ainda que o documento
será levado para apreciação na reunião do corpo clínico no próximo dia 04 de abril. Cyro faz os seguintes informes: sobre
apoio do Simesc à paralisação dos servidores municipais de São José, com matéria postada em nosso site
(www.simesc.org.br), e-mail encaminhado a todos os médicos, presença do Presidente do Simesc no ato público defronte à
Prefeitura Municipal de São José no dia 18pp., e sobre contato telefônico da Dra. Tatiana Lemos, que participou da reunião
dos médicos com o Prefeito nesta data, e pôde se manifestar em nome daqueles, tendo obtido do Sr. Djalma Vando Berger o
compromisso de regularizar o pagamento das horas extras; que o Simesc não participará do processo de escolha dos novos
conselheiros municipais de saúde de Florianópolis, por conta de informações controversas fornecidas pelo responsável pelo
processo eleitoral; sobre e-mail recebido do colega Geraldo Alves da Silva, atual Presidente da DR Blumenau, informando da
sua renúncia ao cargo; sobre três documentos recebidos da FENAM, o primeiro agradecendo pela participação do Simesc no
evento ocorrido no Piauí para Assessores e Diretores de Comunicação, o segundo informando do processo de revisão
estatutária do estatuto daquela entidade sindical e o terceiro noticiando sobre a Portaria 278/11 do Ministério da Saúde, que
institui a obrigatoriedade da prova de suficiência para todos os médicos formados no exterior, a cargo de universidades
públicas; sobre convite para participar da mesa de abertura da solenidade de posse da nova diretoria do CREMESC no dia 04
de abril às 20 h 30 min na ACM, com os nomes de Ricardo Polli para a presidência, Vicente Pacheco Oliveira para a vicepresidência, Áurea Gomes Nogueira para a 1ª secretaria, Armando José d’Acampora para a 2ª secretaria, Tanaro Pereira Bez
para a 1ª tesouraria e Dorival Antonio Vitorello para a 2ª tesouraria.
2.2. Plantão de Diretoria: Zulma informa sobre duas ligações recebidas no dia 15 de março, uma de colega da Prefeitura
Municipal de São José solicitando esclarecimentos acerca da conduta durante a greve, no que foi atendida e outra de um
colega de Lages, sobre fornecimento de atestado de óbito para recém-nascido chegado morto no pronto-socorro, no que foi
orientado por nossa assessoria jurídica. Sônia assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada enviado
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião COSEMESC 16.03.11 (desdobramentos): Acontecida na sede do Sindicato, com a presença dos diretores
Cyro, Eliane, Zulma, Sônia, Jolnei e Drs. Bonnassis e Mário Marques pelo Simesc, além de representantes do SIMERSUL,
CREMESC e ACM. Cyro informou sobre contato mantido com os coordenadores dos programas de Residência Médica,
dizendo da intenção do Cosemesc em ir às Residências, com concordância pela maioria dos contactados. Estiveram presentes
à reunião a Dra. Sheila K. Silveira, pela MCD e O Dr. Carlos Alberto Silva pelo HGCR. Também foi assinado durante a
reunião o Termo de Acordo entre COSEMESC e UNIDAS, dos compromissos firmados na assembléia geral de 09 de
novembro de 2010, tendo ficado definido as prestadoras com as quais existe acordo e aquelas com as quais não há acordo. A
paralisação do dia 07 de abril foi o terceiro ponto de pauta da reunião, tendo ficado definido por se acompanhar o movimento
nacional, com explicitação da posição do COSEMESC através de cartazes, mídia, site das entidades, e-mails e mobilização
das diretorias. Bonnassis e Jolnei vão acompanhar o movimento e municiar o SIMESC e os médicos com informações. No
dia 07 de abril haverá reunião do COSEMESC na ACM às 17 horas.
3.2. Acadêmicos 2011: Cyro fala das dificuldades em se enviar os boletins médicos para os acadêmicos de medicina do 5º e
6º anos, tendo em vista que estes disponibilizam apenas os seus endereços eletrônicos, o que fez com que o SIMESC optasse
pela entrega através dos coordenadores de curso. Para 2011 existe a intenção de que visitemos as nove faculdades de
medicina pertencentes a nossa área de atuação no estado, a saber UFSC (Florianópolis), FURB (Blumenau), UNIVALI
(Itajaí), UNIVILLE (Joinville), UNIPLAC (Lages), UNISUL (Tubarão), UNISUL (Palhoça), UNOCHAPECÓ (Chapecó) e
UNOESC (Joaçaba), com a sugestão de que os contatos sejam mantidos com os sextanistas e/ou alunos da 12ª fase, o que
pareceu adequado aos diretores presentes. Existe ainda uma proposta de filiação automática para os formandos em medicina,
a ser discutida mais a frente.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: BM 132 / Viagem ao Oeste
5. Assuntos informais: Nada discutido.
Florianópolis, 21 de Março de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes – 1ª Secretária da DE do Simesc)

