Ata da 265ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 28/09/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes: Cesar informa que tomou conhecimento da tese de mestrado de uma colega médica, sindicalizada,
sobre “Violência no Trabalho em Saúde: o médico vítima de violência em Unidades Locais de Saúde, Policlínicas
Regionais e Unidades de Pronto-Atendimento do município de Florianópolis- SC”; sobre levantamento do número
de sindicalizados, realizado a partir da Reunião de Diretoria Plena de 29/08 pp., com um total de 29 novos filiados
( B. Camboriú 4, Blumenau 3, Laguna 1, Itajaí 1, Joinville 1, Médio Vale 3, E. Oeste 2, S. Bento do Sul 1 e
Florianópolis 13); sobre prisão da Prefeita de Bocaína do Sul, que praticava o crime de extorsão, segundo
denúncia, contra dois médicos daquela prefeitura; sobre reunião da Federação Médica Sul Brasileira nos dias 01 e
02 de Outubro pv. em Bento Gonçalves – RS. Tadeu informa que já temos a lista de médicos da Prefeitura
Municipal de Florianópolis filiados ao Simesc; sobre mudança de endereço do Conselho Municipal de Saúde;
sobre etapa intermunicipal da Conferência Saúde Ambiental, acontecida em 23/09 pp.; sobre votação do Projeto de
Lei Complementar 1031, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, encaminhado para votação na Câmara de
Vereadores em 22/09 pp. Dr. Erial informa que o médico Aílson Confúcio Lima, à luz do estatuto do Simesc, não
faz jus ao título de médico vitalício, no momento; que o Ministério Público instaurou o Procedimento
Administrativo Preliminar de nº 04/2009 para apurar as irregularidades apontadas pelo Simesc, relativas ao
movimento dos médicos de Campos Novos. Eliane informa que juntamente com Sonia esteve presente em reunião
na ACM para tratar dos preparativos relativos à Semana do Médico, já tendo sido encaminhado e-mail para todas
as nossas Diretorias Regionais, convidando para o jantar dançante ao preço de R$ 80,00 por pessoa.Ingressos estão
disponíveis no Simesc para os interessados. Cyro informa que o Simesc não pode se fazer presente à Câmara de
Vereadores na votação do PLC 1031; que nos dias 01 e 02 de outubro pv. estão sendo comemorados os 30 anos de
Residência Médica em Pediatria no Hospital Infantil Joana de Gusmão, com convite ao Simesc para participar da
mesa de abertura às 20 horas do dia 1º; sobre sua participação juntamente com Roman e Vânio em reunião com a
Unimed-Florianópolis às 12 horas do dia 05 de outubro pv; sobre convite ao Simesc para participar da homenagem
aos médicos na Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina no dia 19 de outubro pv., quando entre outros,
serão homenageados médicos indicados pelo Sindicato. Tânise informa que conversou com os acadêmicos de
medicina da UFSC (11ª e 12ª fases) para agendamento de reunião do Simesc com os mesmos, tendo ficado
acertado o dia 07 de outubro pv. às 15 horas. Clayton sugere à diretoria que se formule convite a médicos
sindicalizados para que participem de nossas reuniões ordinárias. Gilberto convidou Roman para atuar como
Diretor Jurídico Adjunto, considerando a constante ausência do titular. Convite aceito. Jolnei informa que agendou
reunião com médicos Residentes do HU para o dia 07 de outubro pv. às 13 horas. Cyro apresenta Dr. Denis Gado,
médico do Samu, que veio participar da reunião.
3. Ordem do Dia:
3.1. Boletim Médico 126 – Renato informa que o conteúdo ocupará 28 páginas e que a capa escolhida em reunião
anterior está mantida, fazendo em seguida a apresentação do conteúdo página a página. Simone informa da retirada
do anúncio da contra capa, ficando decidido que o espaço será ocupado por anúncio das páginas internas, o que
libera espaço para matéria sobre os vitalícios e sobre lançamento do livro do Dr. Capella. Decidido por uma
tiragem de 12.000 exemplares para que todos os médicos do Estado recebam seu exemplar. Aprovado o Editorial,
após leitura.
3.2. Representações (distribuição de tarefas / Tarefas definidas em reunião) – Cyro apresenta uma a uma as
instâncias onde o Simesc está representado, propondo que os representantes ora definidos, tragam para a diretoria
executiva os informes relevantes, relativos à instância representada. Sejam: Conselho Estadual de Saúde – Cyro
(titular) /Vânio (suplente); Conselho Municipal de Saúde – Tadeu; Comissão Estadual de Residência Médica –
Jolnei; Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sus – Clayton; Mesa Municipal de Negociação Permanente
do Sus -Tadeu; Cosemesc; Comissão da Parametrização (Unimed Grande Florianópolis) – Vânio/Roman;
Comissão da Semana do Médico – Eliane/Sônia; Comissão CBHPM – Jolnei; Ato Médico – Leopoldo; Pró-Sus –
Zulma; GDPM – Cyro/Vânio/Cesar/Leopoldo; FMSB – Vânio/Cesar/Leopoldo/Jolnei/Gladimir.
SIMESC – distribuição de tarefas:
1. Acompanhamento Legislativo ALESC – Cyro;

2. Acompanhamento Câmara de Vereadores Florianópolis – Zulma;
3. Assuntos com Prefeituras – César;
4. Sobreaviso Médico – Cyro;
5. Hospitais Privados (Acordos) – Leopoldo;
6.Atendimento pré-hospitalar – a definir;
7.Acompanhamento intersindical – Clayton;
8.Ministério da Saúde/SUS – Renato/Anamar.
Foi sugerido “Normas Éticas”: aceito (será definido representante).
Tarefas definidas em reunião:
SECRETARIA (filiações, visitas às entidades, cadastro Simesc, vitalícios, atas disponibilizadas, Jomani);
TESOURARIA (Inadimplentes, repasse às Regionais, Banco privado para mensalistas, diárias de viagem);
INFORMÁTICA (Nova home page, assessoria de informática);
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO (Ampliação do acervo de e-mails, boletim médico, comunicação interna, envio do
boletim médico, sms);
PÓS-GRADUANDOS (Comunicação Interna específica com periodicidade, seguro para Residentes, plano
Unimed para Residentes, reuniões com Residentes, home Page);
GRADUANDOS (Endereços dos acadêmicos, cartilha sindical, solicitação de espaço curricular aos coordenadores
de medicina, reuniões com acadêmicos, apoio financeiro, home Page);
JURÍDICO (Defensoria médica 24 horas, plantão de diretoria, encaminhamentos jurídicos). O Simesc conta
atualmente com 3810 médicos filiados.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Diretorias de Assuntos Sócio culturais e Relações Intersindicais /
Sobreaviso Médico (Camboriú/Lages).
5. Assuntos informais: Convite jantar dançante Dia do Médico – definido que serão sorteados 10 convites para os
médicos sindicalizados da Grande Florianópolis.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes – 2ª secretária da Diretoria Executiva do Simesc)
Florianópolis, 28 de Setembro de 2009.
Reforma Ortográfica: Não se usa o hífen se o prefixo termina por consoante e o segundo elemento começa por
consoante diferente.

