Ata da 279ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 08/02/2010. 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 ata.
2. Informes (30 minutos): com acréscimo do informe do plantão de diretoria, já para a próxima reunião.
2.1.Diretoria Executiva: Sônia informa que trouxe mais dois filiados para o SIMESC e que do contato mantido com os colegas do
corpo clínico da Clínica Santa Helena, obteve retorno de 21 filiações. Zulma informa sobre resposta positiva da Prefeitura
Municipal de Florianópolis à petição do Simesc pela liberação parcial dos médicos César Ferraresi, Zulma Carpes e Ana Vidor,
para exercício do mandato de diretor sindical; sobre recebimento de comunicado da Associação dos Servidores da Secretaria de
Finanças e demais Secretarias da Prefeitura Municipal de Florianópolis aventando a possibilidade de direito à aposentadoria
especial; sobre telefonema do Dr. Renato Stoterau, o qual solicitava informações acerca do direito de perceber a GDPM, p ara
aqueles médicos que se aposentaram antes da concessão do benifício por lei, tendo sido informado da possibilidade de entrar com
processo administrativo e encaminhado para o jurídico do SIMESC. Dr. Rodrigo informa sobre reunião no SIMESC com
participação do Dr. Jolnei (diretor de apoio ao pós - graduando) e oito residentes da cirurgia geral do Hospital Regional São José,
por conta das dificuldades encontradas naquele nosocômio pela falta de cirurgias (sem anestesistas). Cyro sugere que o SIMESC vá
ao Hospital Regional de São José conversar com a comissão responsável pela residência médica (COREME). Vânio lembra que
todas as questões referentes aos residentes sempre foram negociadas, sem necessidade de atitudes mais drásticas. Cyro informa que:
o Serviço de Defensoria Médica inicia dia 17 de fevereiro às 12:00h; que juntamente com César e Dr. Rodrigo Leal, participou de
reunião em Brusque, com a Direção do Hospital Evangélico, para tratar do pagamento do sobreaviso médico; que ele e Gilberto
participaram da cerimônia da posse da nova Diretoria do CREMESC; sobre ofício recebido do Hospital Santa Isabel de Blumenau
informando que o sobreaviso médico remunerado será implantado (15 especialidades); sobre filiações, pede a Sônia que cheque
quem são os filiados licenciados e ao Gilberto que verifique os médicos com processos que estão inadimplentes para que sejam
informados da obrigatoriedade do pagamento. Jolnei informa que conversou com o Diretor Geral do Hospital Regional São José à
respeito dos problemas com os residentes da Cirurgia Geral.
2.2. Diretorias Regionais: Nada enviado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Federação Médica Sul Brasileira: presentes nossos diretores que também fazem parte da diretoria da FMSB, Vânio, César e
Gladimir. Vânio informa que manteve contato com o presidente da FMSB, Dr. Sami El Jundi, e que este lhe informou ter sido
eleito para dar suporte ao presidente da FENAM, e que está atuando junto aos parlamentares da assembléia legislativa. Recebeu
ainda a informação de que não estão acontecendo reuniões da FMSB e que o saldo em caixa se mantem o mesmo, pois não está
ocorrendo envio de boletos de cobrança. Vânio formulou convite ao mesmo, para que venha participar de reunião ordinária da
diretoria do SIMESC.
3.2. Reforma da casa: Cyro informa que recebemos a visita de um construtor, para a demolição e construção da edícula, e que os
gastos com essa obra estarão no valor de R$ 15.000,00. Será utilizado o projeto do Valério. Cyro pede que César seja o diretor
responsável pelo suporte à demolição e construção. Tadeu se prontifica a ajudar na supervisão da obra,
3.3. 1. Plantão de Diretoria: César ficou como diretor responsável pelo plantão de diretoria na semana de 01 a 08 de fevereiro de
2010. Recebeu telefonemas de colega de Canoinhas sobre problemas no Hospital Municipal e de colega obstetra do Hospital
Regional São José, relatando da impossibilidade de uso do Centro Cirúrgico por problemas com o ar condicionado. Informa ainda
que foi criado um livro para os relatos do plantão que deverá ser preenchido semanalmente. Passa o plantão para a Zulma.
2. Relatório de atividades Regionais: César apresenta uma sugestão de modelo de relatório para as diretorias regionais, que teriam
uma periodicidade trimestral, iniciando agora com os meses de março, abril e maio. Após algumas sugestões, fica definido que no
dia 22/02/10 o modelo final ficará definido, na reunião ordinária de diretoria.
3.4. Diretorias Regionais – proposta de trabalho: Vânio sugere que os diretores da executiva com janela no SIMESC se
responsabilizem por manter contato com os diretores regionais semanalmente. Cyro solicita que as sugestões sejam enviadas por email para todos os diretores da executiva, para que no dia 22/02 se tenha uma proposta definida. Cyro sugere que as informações
sejam postadas na nossa home page e que os contatos com os presidentes das regionais sejam mantidos pelo presidente e vicepresidente da Executiva.
3.5. Lages – sobreaviso remunerado / pronto atendimento: Cyro, Vânio e Dr. Erial estiveram em Lages no dia 02/02/10 para
tratar do sobreaviso médico, conforme noticiado em nossa home page, tendo participado de diversas reuniões, sejam: com a direção
do hospital; com o Secretario de Saúde; com o Secretario de Desenvolvimento Regional; com a Câmara de Vereadores; com os
Gestores do Consórcio intermunicipal de Saúde; com os médicos do hospital NossaSenhora dos Prazeres. Vânio elogia o
desempenho do presidente da Regional de Lages Dr. Fernando Pagliosa, assim como do Diretor Clínico do Hospital Nossa Senhora
dos Prazeres, Paulo César Duarte, na organização das reuniões.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião 22/fev: Residência Médica, Relatório Diretorias Regionais, Diretorias Regionais
(proposta de trabalho).
5. Assuntos informais: Tanise questiona a veiculação de propaganda de cursos de pós-graduação em nosso boletim. Tadeu lembra
que trata-se apenas de informe publicado pelo SIMESC, o que deve estar implícito na propaganda. Fica definido que se buscará os
aspectos legais junto às associações de especialidades e o assunto será discutido em data oportuna.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da diretoria Executiva do Simesc)
Florianópolis, 08 de fevereiro de 2010.

