Ata da 269ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 09/11/2009. 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: Tadeu informa ter participado de reunião do Conselho Municipal de Saúde, em 3 de
novembro.,quando foi aprovada a implantação de centros de saúde nas comunidades do Morro do Céu e Ângelo
Laporta, atendendo solicitação da Associação dos Conselhos Comunitários. Informa também que o Conselho
Municipal de Saúde de Florianópolis completou 20 anos de atividade. Vânio relata ter participado do fórum de
promoção saúde UNIMED, quando assistiu palestra proferida por Molly Porter, administradora de plano de saúde
norte americano, cujo foco principal são as ações preventivas e o acompanhamento dos cuidados em saúde dos
cidadãos contratantes. Referiu que a UNIMED Belo Horizonte adotou nova abordagem de atendimento medico
priorizando os serviços próprios, com vantagens na remuneração dos cooperados. Dr. Erial de Haro relata reunião
ocorrida em Lages, dia 5 de novembro, com médicos do pronto socorro do Hosp. Nossa Senhora dos Prazeres, cujo
assunto principal foi a completa inobservância aos direitos trabalhistas. Ele pode orientar os médicos, juntamente
com os diretores presentes, Fernando Pagliosa e Edson Subtil. Tanise apresenta convite de formatura dos
acadêmicos UFSC 2009/2, a acontecer em 12 de dezembro 2009. Também registrou decisão de diretoria de liberar
recursos para as Associações Turmas Médicas quando da conclusão dos cursos (em Florianópolis e nas regionais),
em valores que busquem o necessário equilíbrio entre as turmas. Cyro registra elogio ao boletim médico 126 feito
pelo economista do DIEESE, José Álvaro, e o afastamento de médico do exercício profissional (of. circ.
CREMESC 118/09). Comunica convites recebidos, para participar da abertura do 10° Congresso Brasileiro de
Medicina de Família e Comunidade, dia 3 de dezembro em Florianópolis, e de Audiência Pública na Alesc, assunto
lei 7703 - ato médico, hoje, dia 9. Abre espaço para um informe ampliado a respeito da greve na saúde, com
comentários e atualização de ocorrências por parte de todos os diretores. A seguir, apresentou a Dra. Jucélia
Guedert, pediatra, representante do Simesc no Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, que manifestou sua
satisfação em participar de tão importante programa. Visando a redução permanente dos índices de óbito em nossa
cidade, conta com representantes de varias entidades que tem como foco a investigação de todos os falecimentos
que acometem crianças nos períodos neonatal e perinatal, detectando os problemas nas comunidades e indicando
medidas para encaminhar as soluções.O diretor Tadeu parabenizou a Dra. Jucélia pelo trabalho, no que foi
acompanhado por todos.
3. Ordem do Dia:
3.1.Aposentadoria Especial: A Dra. Lucila Santos, assessora previdenciária, relatou suas dificuldades para fazer
com que os diversos gestores públicos disponham-se a analisar os pedidos de aposentadoria especial feitos pelos
médicos. Justificou sua abordagem inicial, de cunho administrativo, e apresentou modelos de ofícios a serem
encaminhados às instancias superiores (ministérios). Decidiu, também, interpelar o Supremo Tribunal Federal
reclamando do porque do não acatamento da decisão emanada daquela corte. Por oportuno, debateu com a diretoria
alguns quesitos do contrato com o Simesc, em fase de renovação.
3.2. AGO – 4 Dez 2009/ AGE - 5 Dez 2009/ RDP - 5 Dez 2009: O presidente apresentou o programa a ser
desenvolvido nas reuniões referidas, delegando as tarefas aos diretores estatutariamente responsáveis. Comunicou
que os temas serão debatidos por completo na reunião do dia 23 de novembro. A coordenadora Terezinha informou
que os ofícios convocatórios serão enviados aos diretores amanhã, dia 10.
3.3. Compromissos Dir. Executiva/ Dir. Regionais (filiações/ inadimplência/ Residentes/ Acadêmicos/ Ações
Regionais): Foram lembradas as metas estabelecidas e reafirmado o necessário empenho de todos para cumprilas.Foi também definido que manteremos contato com os diretores regionais visando motivá-los a comparecerem
`as reuniões de dezembro bem como para lembrá-los de suas próprias metas.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: Diretoria de Saúde do Trabalhador
5. Assuntos informais: os diretores Leopoldo, Tanise e Anamar definiram as suas “janelas" de presença no
Simesc.
(Ata elaborada por Eliane Soncini, Diretora de Assuntos Sociais e Culturais).
Florianópolis, 09 de novembro de 2009.

