Ata da 259ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 10/08/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com correções no corpo da própria ata.
2. Informes: Renato informa sobre antecipação na data da reunião do Conselho Editorial, que
acontecerá no dia 26 de agosto p.v. às 18 horas no Simesc. Tadeu informa sobre reunião do corpo
clínico da Secretaria Municipal de Saúde no dia 30/07 p.p., onde ficou decidido somente pela
manutenção do texto da lei enviado para a Câmara de Vereadores. Leopoldo entrega convite oficial
ao Presidente, recebido das mãos da Dra. Marta R. Muller, para participar do XXXII Congresso de
Hematologia e Hemoterapia, com a solicitação da mesma para que o Sindicato se pronuncie por
escrito acerca da solicitação de ajuda financeira para o evento (assunto já discutido em reunião
anterior). César informa sobre e-mails recebidos de Diretores Regionais elogiando a iniciativa do
envio das atas das reuniões ordinárias. Cyro informa sobre a reunião do Cosemesc acontecida no dia
04/08 p.p. na sede do Simesc, quando esteve presente juntamente com os diretores Eliane,
Leopoldo, Zulma e Tanise, onde foram debatidos: 1. GDPM (resposta da Secretaria de Estado da
Saúde ao Cosemesc) com definição de envio de ofício-resposta do Cosemesc e pedido de reunião
com SES para debater os critérios da gratificação; 2. Comissão para estudo da Parametrização
proposta pela Unimed Florianópolis, com indicação dos nomes dos diretores Vânio e Roman; 3.
Evento Dia do Médico, com indicação do nome de Eliane, diretora social, para compor a comissão
organizadora do evento. Jolnei informa da ida à Joinville no dia 08/08 p.p., juntamente com Cyro,
para participar da reunião da Comissão Estadual de Residência Médica, onde se discutiu a
fiscalização dos programas de Residência Médica e se debateu a questão da participação dos
médicos Residentes nas frentes de trabalho para atendimento da epidemia de gripe, em postos de
saúde, com posição contrária da plenária à participação dos mesmos nessas frentes de trabalho. Foi
relatado por Cyro que o presidente da CERM, Dr. Sérgio Duwe, informou ainda da legalidade da
contratação de médico residente para atuar como médico em outra especialidade, desde que
respeitado o horário de trabalho da Residência e sobre a reserva da vaga na Residência para o
médico em cumprimento do serviço militar obrigatório. Vânio informa que foram suspensas todas
as Licenças Prêmio dos servidores da SES por conta do surto de gripe e que o governo do Estado
liberou do trabalho todas as grávidas da educação, ficando a pergunta, por que não as grávidas da
saúde?
3. Ordem do Dia: (acrescentado o ponto de pauta Residentes e tarefas extra-programa).
3.1. Jantar de Posse (28 ago 09) – Eliane pede a todos que olhem a lista de convidados e vejam da
possibilidade de fazer algumas entregas de convite, até no máximo dia 14/08/09. Informa ainda da
definição de providências quanto ao evento do Jantar de Posse.
3.2. Residentes e tarefas extra-programa – presente à reunião o Dr. Rodrigo Palavro, presidente da
Associação Catarinense de Médicos Residentes. O Simesc recebeu dos médicos Residentes
vinculados à SES pedido de parecer sobre uma eventual convocação de médicos Residentes para
atuarem em frentes de trabalho no atendimento à epidemia de gripe. Após reunião da presidência
com alguns diretores e as Assessorias Jurídicas do Sindicato, foi elaborado um parecer com posição
contrária do Simesc a tal participação, por entender que o momento não o exige e que o governo do
Estado tem outras prerrogativas para resolver a situação.
3.3. Ações/Objetivos (2º sem 09 / 1º sem 2010) – A apresentação da Diretoria de Apoio ao
Graduando ficou transferida para a próxima reunião por conta da impossibilidade da diretora da
área, Tanise, em plantão. Jolney, Diretor de Apoio ao Pós-Graduando, inicia a apresentação
informando da necessidade de rever o número de médicos Residentes no Estado. Cyro lembra que
atualmente temos apenas 62% de filiação de médicos residentes ao Simesc em contraponto aos 75%
que já tivemos no passado. Jolney informa da intenção de se reunir com os médicos Residentes dos
vários hospitais do Estado, com o estabelecimento de um cronograma de visitação. A intenção
inicial é apresentar o Simesc ao médico Residente, como a entidade representativa da categoria
médica e seus serviços, além de manter a filiação dos mesmos durante o segundo ano da Residência
, momento que precede sua inserção no mercado de trabalho. O estreitamento do vínculo e da

parceria do Sindicato com os Residentes permitirá ao Simesc intermediar possíveis demandas e
manter atualizadas as informações a respeito deste segmento de atividade profissional. Pretende
visitar no 2º semestre de 2009 as residências médicas da Grande Florianópolis e Itajaí e no 1º
semestre de 2010, ainda por definir, priorizar os serviços com menor número de filiados
proporcionalmente. Pretende continuar participando das reuniões da CERM e sugere melhorias na
comunicação entre o sindicato e os médicos Residentes, seja através da Home page ou outra
comunicação escrita. César sugere espaço específico na home page e Vânio uma página do BM
dedicada à informação sobre RM. Cyro acha interessante que se inclua os diretores regionais nas
visitas. Lembra da prática do Simesc de enviar uma carta aos acadêmicos do 1º ano de medicina,
sugerindo que isso também seja feito por ocasião da conclusão da RM. Lembra que os médicos
residentes não possuem plano de saúde e aventa a possibilidade de se conversar com a Unimed para
ver da possibilidade de resolver o problema. Vânio sugere a criação de um seguro de vida pela
Jomani e César se compromete a fazer o contato. Rodrigo questiona sobre a situação futura dos
residentes pelo não recolhimento dos 11% referentes à contribuição previdenciária e Vânio lembra
da importância desse fato, considerando a possibilidade de Aposentadoria Especial por atividade
insalubre com 25 anos de contribuição. Ao final, Jolnei informa que por ocasião das visitas fará
contato com o médico chefe dos residentes.
4. Proposta de pauta para a Próxima Reunião: Ações/objetivos (2º sem 09/ 1º sem 2010) –
Diretoria
de Apoio ao Graduando em Medicina.
5. Assuntos Informais: Eliane pede sugestões para o Mestre de Cerimônias no evento Jantar de
Posse. Cyro comenta sobre matéria veiculada em nossa home page sobre a EC 29 e cobra a relação
dos médicos por instituição de saúde, que alguns diretores ficaram de providenciar.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes da Natividade, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do
Simesc)
Reforma ortográfica:
Emprego do hífen com prefixos – regra básica: SEMPRE se usa o hífen diante de “h”.

