Ata da 452ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 14/04/2014. Hora 19h30min. 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. Renato relata que o “Momento SIMESC”foi ampliado a partir desta semana para
Tubarão e Joinville. Também aumentou o número de rádios em Blumenau e Balneário Camboriú. A partir de agora
são 12 rádios integradas ao “sistema SIMESC de rádios” e ainda esta semana está confirmado o contrato com a rádio
Itapema FM e rádio Antena 1 em Chapecó. O “Momento SIMESC” desta semana é sobre os cuidados nas estradas
durante o feriadão de Páscoa. Dr. César informa que no dia 10/4 concedeu entrevista para a rádio Transamérica
sobre a falta de pediatras no mercado. Drª. Eliane relata que o SIMESC recebeu convite da ACM para o show
“Gigante Gentil” com o cantor Erasmo Carlos em comemoração aos 77 anos da ACM. Dr. Cyro informa que esteve,
juntamente com o Dr. Roman, em reunião com o diretor geral e o diretor clínico do HGCR, no dia 08 de abril,
tratando da questão apresentada pelos residentes da Clínica Médica daquela unidade (“plantões de andar” sem
supervisão médica). O Diretor comunicou que está concluindo tratativas para efetivar a supervisão do “plantão de
andar”. Comunica ainda que esteve em Indaial, no dia 10, tratando de questões relevantes com os colegas do corpo
clínico do Hospital Beatriz Ramos (retenção indevida de honorários médicos). Presentes a diretora Eliane Soncini,
os assessores Rodrigo Leal e Camila Spolti, a coordenadora Terezinha Koerich e o servidor Jean Proencio. Pela DR
Médio Vale, Dr. Alfredo Nagel, Dr. Lothar Stange e a servidora Priscila Machado Tomiozzo. No dia 11 o presidente
representou o SIMESC na solenidade de abertura da Jornada Sul Brasileira de Anestesiologia, em Florianópolis. Dr.
Cyro ainda apresenta decisão recente do STF (dia 9/abril) que garante aos médicos o mesmo tratamento assegurado
aos trabalhadores CLT e sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social no que diz respeito à aposentadoria
especial. A súmula vinculante nº 33 consolida os Mandados de Injunção existentes e será objeto de maiores
esclarecimentos por parte da Assessoria Previdenciária. Finaliza dizendo que, por maioria, a Executiva aprovou a
subscrição da Carta de Princípios aos Médicos Brasileiros preparada por sindicatos e sindicalistas que não
concordam com a tentativa de prorrogação não estatutária do mandado da atual diretoria da FENAM. Dr. Fernão
informa que assume na próxima quarta-feira, dia 16, cargo junto ao CFM em Brasília na Comissão de Integração do
Médico Jovem.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Eliane informa não ter recebido nenhuma ligação. Dr. Dimitri assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Roman recebeu dentro do prazo previsto 13 relatórios trimestrais das regionais que
se seguem: Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Canoinhas, Centro Oeste, Chapecó, Joaçaba, Joinville, Lages,
Médio Vale, Rio do Sul, São Bento do Sul e Tubarão. Dr. Cyro relata que Blumenau, Joinville e Tubarão enviaram
Atas de Reuniões realizadas.
Ordem do Dia:
3.1. Residência Médica: Os residentes Carlos Eduardo Stecca, Thais Menegasso Flores, Eline Coan Romagna,
Cinthia Signori, Luiz Henrique Santiago, que fazem residência em Clínica Médica no HGCR e o residente em
Infectologia no HNR, Gláucio Mosimann Junior estiveram presentes na reunião. Abordou-se o problema da falta de
supervisão no plantão de andar naquela unidade. Dr. Cyro sugere replicar o pedido de supervisão de Staff no
“andar”, cobrando resposta por parte do Diretor e posicionamento por parte do Conselho Regional de Medicina. Na
seqüência se abordou temas relativos a Reunião da Comissão Estadual de Residência Médica da qual o Dr. Dimitri
participou. O Dr. Dimitri faz relato do que foi discutido: Programas de residência que necessitam regularização, falta
de repasse do pró-residência, fim de prazo de inscrição (11/4) de novos residentes, regras das COREMEs e projeto
de aperfeiçoamento dos secretários das COREMEs. Quanto a Estratégia Residência Médica em 2014, o Dr. Dimitri
falou sobre os avanços na diretoria de apoio ao médico pós-graduando e da Comissão Estadual de Residência
Médica. Relata sobre o boletim digital do médico residente, projetos de reuniões na grande Florianópolis, estratégia
de abordagem em todo Estado e panorama de residência médica em SC.
3.2. Alterações nos cargos da Executiva: Dr. Cyro discorre sobre os cargos vagos na DE e conclama diretores
ausentes a retomarem os seus trabalhos ou a abdicarem dos cargos para que a tarefa possa ser realizada por outros
que estejam motivados. Faz também relato sobre os cargos vagos nas Diretorias Regionais. A Assembleia Geral
Extraordinária está agendada para homologar renúncias e empossar novos diretores nos cargos vagos, na data de 28
de abril de 2014.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Relato do Encontro de Lages.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 14 de abril de 2014.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

