Ata da 282ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 08/03/2010. 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 própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Vânio informa sobre reunião do corpo clínico do Hospital Regional de São José, onde
participou juntamente com Renato, para tratar dos problemas com a Residência Médica, em 02 de março pp., além
de reunião com o corpo clínico da Ginecologia e Obstetrícia desse mesmo hospital no dia 04 de março pp, para
tratar dos critérios para a progressão da GDPM. Cesar informa sobre reunião no Hospital Florianópolis em 02 de
março pp., com a presença do diretor geral e do diretor clínico, com boa presença dos médicos, que assumiram a
postura de não aceitar o remanejamento de médicos e pessoal técnico, por conta do baixo número de atendimentos
nos meses de janeiro e fevereiro, por considerar que este número deve aumentar nos próximos meses. Informa
ainda sobre encaminhamento da instrução normativa às Diretorias Regionais, para o preenchimento do relatório de
atividades das mesmas. Roman informa sobre reforma da Emergência do Hospital Celso Ramos, estando o
Ministério Público e o SindSaúde encabeçando um movimento contrário à reforma. Zulma informa sobre as etapas
de vacinação contra o vírus H1N1, que acontecerá no período compreendido entre 08 de março a 21 de maio e
contemplará os trabalhadores da saúde, os indígenas, as gestantes, as crianças entre 6 meses e 2 anos, os portadores
de doenças cronicas de base e a população com idade entre 20 e 39 anos. Informa ainda sobre a liberação parcial
dos diretores Cesar Ferraresi, Zulma Carpes e Ana Vidor, para o exercício do mandato sindical. Cyro informa
sobre sua participação na mesa de abertura do I Encontro Nacional de Conselhos de Medicina acontecido no dia 03
de março pp. em Florianópolis; sobre sua participação na reunião do núcleo executivo da FENAM em 05 de março
pp., quando foi noticiado o Forum CBHPM que acontecerá em 09 de abril pv. em Belo Horizonte, a reunião do
conselho deliberativo da FENAM nos dias 26 e 27 de março pv. em Brasília e o ENEM nos dias 27 a 30 de julho
pv. em Brasília. Informa ainda, que a Dra. Mílcia Zaidan passou a ser a representante titular do SIMESC na Mesa
Municipal de Negociação Permanente do SUS e que no dia 12 de março pv. às 20 horas na ACM será inaugurada a
galeria de fotos dos ex-presidentes da entidade e a sede da Academia de Medicina de Santa Catarina. Dra. Lucila
Cardoso esclarece alguns pontos acerca do texto da lei da progressão da GDPM, informando que a ALESC está
providenciando o novo projeto para correção do parágrafo 3º do artigo 1º da lei 15080/10, e ainda, sobre projetos
de lei (PLP 554/10 e PLP 555/10)encaminhados pelo Executivo Federal ao Senado, para regulamentação da
aposentadoria especial, que definirão, entre outros, as atividades doravante consideradas para a aposentadoria
especial.
2.2. Plantão de Diretoria: Gilberto informa sobre telefonemas recebidos de colega de Guaramirim, de colega do
Rio de Janeiro solicitando por informações acerca do dissídio da categoria e do colega Vânio Lisboa informando
sobre os projetos da aposentadoria especial encaminhados ao Senado. Jolnei assume o plantão de diretoria.
2.3 Diretorias Regionais: Nada enviado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Lages – Sobreaviso remunerado – Cyro faz o relato da situação (com informações completas na nossa home
page), informando que até o momento o hospital Nossa Senhora dos Prazeres está sem o serviço de sobreaviso
médico e que a Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, está empenhada na resolução do problema, assim
como o diretor administrativo do hospital, Canísio Winkelmann, conforme contato mantido com os mesmos. Se até
o dia 20 de março pv. não houver uma solução para o serviço de sobreaviso, a Emergência do citado hospital será
fechada para atendimentos.
3.2. Perguntas aos Diretores Simesc (análise de perguntas / encaminhamentos): Na Reunião de Diretoria Plena
acontecida em 05 de dezembro de 2009, foram apresentados aos diretores da DE e das DR alguns questionamentos.
Posteriormente todos receberam por e-mail esses mesmos questionamentos e dos 85 atuais dirigentes do Simesc,
39 se manifestaram, sendo 15 da executiva. As diretorias regionais que não participaram foram as de Balneário
Camboriú, Brusque, Chapecó, Centro-Oeste, Jaraguá do Sul, Videira, Laguna e Xanxerê. Todos os diretores das
diretorias regionais de Blumenau, Extremo Oeste, Caçador, Joinville, Médio Vale e Itajaí enviaram suas respostas.
Quanto ao questionamento sobre a recomendação do Simesc para o preenchimento do Consentimento informado,
a ampla maioria respondeu que SIM. Segundo o Dr. Erial o Termo de Consentimento Informado deve se adequar
da melhor forma possível àquilo a que o médico se propõe a fazer. Recomenda que o mesmo tenha data anterior ao

procedimento. Jolnei informa que há modelos disponibilizados para cada ato, pelas sociedades de especialidades.
Em relação ao PL 0520.9/2009, que trata do monitoramento dos centros cirúrgicos, encaminhado à ALESC em
19/11/09, a imensa maioria foi contrária à aprovação do mesmo. Em relação à disponibilização das atas na nossa
home page, pelo equilíbrio em relação às opiniões favoráveis e contrárias, o assunto será levado para a Reunião de
Diretoria Plena. Quanto à pergunta sobre se o slogan “Médico Sindicalizado é Médico Representado” contempla
toda a categoria, pelo equilíbrio entre respostas sim e não, o assunto também será levado para à Reunião de
Diretoria Plena. A imensa maioria respondeu NÃO ao questionamento sobre a redução dos repasses para as
Diretorias Regionais (atualmente correspondendo a 30% do valor pago por médico domiciliado) no caso de os
recursos não serem utilizados. O encaminhamento apontado foi estimular as ações sindicais. Em relação à divisão
de despesas com as viagens estaduais, entre a Diretoria Executiva e as Regionais, a ampla maioria concordou e
o percentual sugerido foi de 70% para a Executiva e 30% para as Diretorias Regionais. Quanto ao desligamento de
Filiados que deixarem de quitar suas contribuições ao Sindicato por mais de 12 meses, ficou definido por se
discutir o assunto quando da reforma estatutária. Em relação ao questionamento quanto aos filiados pagarem
algumas Custas Processuais, ficou definido por ampla maioria que a Defensoria Médica aos filiados será gratuita.
Foram solicitadas sugestões para a Comunicação Interna e para o Boletim Médico e alguns assuntos foram
sugeridos. A maioria das Diretorias Regionais concordou com a Capacitação para Servidores na sede do Simesc.
Cyro finaliza a reunião sugerindo reunião de Diretoria Plena na tarde do dia da abertura do XIII Femesc em
Criciúma. Solicita que acumulemos perguntas para o próximo debate.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: SAMU / Tarefas e Representações.
5. Assuntos Informais. Valdete solicita que os diretores providenciem uma foto para o boletim. Cyro anuncia a
expansão da sede e a necessidade de contratação de mais um funcionário para o Sindicato. Gladimir informa que o
curso de Especialização em Oftalmologia, cuja propaganda foi veiculada no Boletim Médico, não confere o título
de especialista, devendo para tanto, o aspirante prestar prova na respectiva sociedade.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc)
Florianópolis, 8 de março de 2010.

