Ata da 260ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 17/08/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes: Leopoldo informa sobre conversa havida entre a presidência (Cyro) e a tesouraria (Leopoldo e Sônia) do
Simesc, para definir as atribuições desta, que não se limitam ao gerenciamento dos recursos financeiros da entidade, mas
também dizem respeito ao controle e manutenção das filiações. Informa que nesse momento são em número de 539 os
filiados inadimplentes, sendo que 108 deles poderiam ser desligados imediatamente. Cyro pede que a tesouraria seja a
guardiã das filiações. Tadeu informa sobre a suspensão da conferência sobre saúde ambiental; sobre abertura de
contratação emergencial de médicos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis para dar conta de atender a demanda do
surto de doença respiratória aguda; que a mesa municipal de negociação do Sus está funcionando; e que já solicitou a
listagem dos médicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis ao setor de RH. César informa sobre o número de sócios
vitalícios do Simesc (filiados que ao completarem 70 anos de idade tenham contribuído por 10 anos consecutivos ou 20
anos alternados), que no momento contabilizam oficialmente 48, com mais dois filiados que se tornaram aptos no 1º
semestre e dois outros que se tornarão no 2º semestre deste ano. Será enviada correspondência comunicando o benefício
aos mesmos. Comenta sobre editorial de boletim do Cremesc reafirmando ser o Simesc a entidade representativa dos
médicos. Roman informa sobre contato com Dra. Marcia Ghellar (vice-presidente ACM), que solicitou que seja
encaminhado documento à Unimed informando o nome dos diretores indicados pelo Simesc para compor a comissão para
estudo da parametrização (Vânio e Roman). Cyro informa sobre encaminhamento de ofício do Cosemesc à Secretaria de
Estado da Saúde em resposta às proposições acerca da GDPM e sobre ação perdida pelo Simesc, impetrada por 54
médicos em 1991 solicitando equiparação salarial entre a Fundação Hospitalar de Santa Catarina e médicos do Estado,
tendo sido determinado pelo Juiz de Direito que os impetrantes recolham a título de honorários de sucumbência, aos
cofres do Tribunal de Contas, a importância de R$ 436,73 cada um. O Simesc enviará comunicado por AR aos médicos
envolvidos na causa e aos filiados será feito também um contato telefônico.
3. Ordem do Dia:
3.1. Jantar de Posse (28 ago 09) – Foram confirmadas 40 presenças pelos convites enviados aos filiados. Cyro solicita a
todos que olhem a lista de convidados e se responsabilizem por fazer alguns convites via telefone. Dá conta de nota
técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que determina que durante a realização de eventos sejam observadas algumas
medidas de prevenção em relação à doença respiratória aguda. Em relação ao evento, Eliane sugere que se tenha uma
mesa de frios antes do jantar e assim fica definido. Informa que foram mantidos contatos com os parceiros do sindicato
solicitando ajuda financeira, com envio de ofícios inclusive. Cesar pede informação acerca do local para estacionamento
de veículos durante o evento e Eliane irá se informar junto ao Hotel.
3.2. Ações/Objetivos (2º sem 09 / 1º sem 2010) – Diretoria de Apoio ao Graduando em Medicina – Cyro informa que são
dez as escolas de medicina no Estado e que a todos os acadêmicos dessas escolas deverá ser enviado ofício informando
da intenção de visitá-los, à exceção dos acadêmicos de Criciúma, por se tratar de base operacional do Simersul. Tanise,
diretora de apoio ao graduando em medicina, informa sobre a intenção de levar o BM do Simesc a todos os acadêmicos
do 6º ano de todas as faculdades e talvez também para os acadêmicos do 5º ano – o que foi aprovado. Sugere que se dê
apoio financeiro aos Centros Acadêmicos, em um trabalho conjunto com as Diretorias Regionais, assim como às
Associações de Turma. Atualmente o Sindicato contribui para o Centro Acadêmico de medicina da UFSC. Diz que
pretende continuar entregando a cartilha do Simesc aos acadêmicos e sabe da necessidade de revisão da mesma. Em
relação às reuniões que pretende fazer com os acadêmicos, ainda sem cronograma, continuará mostrando a estes, o
benefício de ser um médico filiado ao Simesc. Estas são algumas d as sugestões levantadas pela diretoria para a atuação
da diretora de apoio ao graduando:
. sugestão de assuntos para o BM (Boletim Médico).
. presença da equipe Simesc nas palestras com os acadêmicos, assim como presença do jurídico
. aumentar acervo de endereços pelo correio
. solicitar a inclusão de uma aula do Simesc para os alunos das 11ª e 12ª fases, a exemplo do que faz o Conselho
. espaço para o graduando na home Page, assim como no BM
. atualização da cartilha
. pensar no estabelecimento de prêmios
. contato com os coordenadores de curso para ver assuntos de interesse dos acadêmicos
Cyro enfatiza a necessidade de conversa com os acadêmicos e diz da posição do Simesc em defesa da compatibilização
entre o número de escolas médicas e o número de vagas na residência.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião: 1. Jantar de Posse/RDP/AGE. 2. Liberação de Diretores (horários).
5. Assuntos informais: nada discutido
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 17 de Agosto de 2009.
Reforma ortográfica: Com o prefixo "vice" usa-se sempre o hífen.

