Ata da 285ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 05/04/2010. 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: Zulma informa sobre o pré-ENEM das regiões Sul e Sudeste, que acontecerá nos dias 14
e 15 de maio pv em São Paulo. César informa sobre reserva do auditório da EFOS para o dia 22 de abril pv,
quando acontecerá reunião do Simesc com os médicos vinculados à P. M. São José. Informa ainda que encaminhou
correspondência a todos os Secretários das Diretorias Regionais, esclarecendo acerca dos relatórios de atividades.
Vânio comenta sobre programa de televisão, com cenas denegrindo a profissão médica, sugerindo posicionamento.
Cyro sugere então que se disponibilize a clipagem do referido programa para a diretoria executiva, o que deverá ser
providenciado pela jornalista do Simesc, com a concordância dos presentes. Apresenta o Dr. Mário Marques,
residente da clínica médica do Hospital Regional de São José -Homero de Miranda Gomes e Vice-Presidente da
ACMR, que comenta sobre o movimento nacional dos médicos residentes pela majoração do valor da bolsa da
residência médica (dentre outras), com paralisação programada para todo o Brasil no dia 14 de abril pv. Pede o
apoio do Simesc ao movimento. Cyro sugere que os colegas residentes compareçam á reunião do Cosemesc no dia
07 de abril na ACM. Sugere ainda que os mesmos encaminhem a pauta de reivindicações ao Secretário de Estado
da Saúde, mediante audiência. Dr. Mário esclarece que somente serão paralisados os serviços resguardados pelo
staff. Vânio informa que o Simesc entrará em contato com os preceptores de Residência Médica para esclarecer
sobre as reivindicações dos médicos residentes. O Presidente disponibiliza telefone e auxilio operacional. Sugere
mobilização dos Residentes de todo o Estado. Cyro dá os seguintes informes: o Governo do Estado encaminhou
vários projetos de lei para a ALESC, dentre eles o de uma gratificação por atividade técnica em saúde, excluídos os
médicos; o SindSaúde encaminhou denúncia ao Conselho Estadual de Saúde sobre o remanejamento dos servidores
do Hospital Florianópolis.
2.2. Plantão de Diretoria: Zulma entrega o telefone do plantão para Vânio e informa que não recebeu novas
ligações desde o dia 29 de março pp.
2.3 Diretorias Regionais: Dr. Laércio Dall’Azen – Secretário da DR Lages, enviou relatório de atividades
referente ao período dezembro de 2009 a fevereiro de 2010. Dr. Geraldo Alves da Silva – presidente da DR
Blumenau, comunicou a dificuldade de cobertura das escalas de plantão em diversos horários no Hospital Santo
Antonio. Por conta disso Cyro sugere que se crie um modelo padrão de conduta a ser seguido pelo plantonista, que
ao findar seu plantão não tem quem o substitua. Os diretores jurídicos juntamente com a Assessoria
Jurídica elaborarão o documento. Dr. Rodrigo esclarece que a responsabilidade pela escala é do diretor clínico e do
gestor, mas que o Conselho Regional de Medicina pode julgar como infração ética a saída do plantonista que não
será substituído. Este assunto será incluído para debate em reunião de Diretoria.
3. Ordem do Dia:
3.1. São Bento do Sul (OSCIP gerenciando a Saúde?): O presidente entrega aos presentes o manifesto assinado
pelo mesmo, em nome da diretoria, contrário ao gerenciamento da saúde na Prefeitura de São Bento do Sul por
uma OSCIP.
3.2. Regimento Interno do Corpo Clínico – Curitibanos: Reza que os últimos 14 médicos que forem contratados
terão que dar plantão. Alguns colegas que não querem fazer o plantão estão recorrendo ao Simesc. Cyro sugere que
se provoque o Conselho Regional de Medicina, já tendo um texto elaborado pelo Dr. Erial. Sugere ainda, contato
do Simesc com o diretor clínico do hospital de Curitibanos para tentar uma solução.
3.3. Contribuição Sindical – Ana Cristina traz a informação de que o Sintrasem estará devolvendo aos seus
filiados o percentual de 60% do valor da contribuição sindical que lhe cabe. Questiona sobre a posição do Simesc.
Cyro esclarece que os valores que nos cabem não nos foram repassados, estando retidos na Caixa Econômica
Federal. Sugere que o debate aconteça mais á frente, quando da efetivação do repasse que nos é devido, com a
concordância de todos os presentes.
3.4. Boletim Médico 128: Renato informa que a próxima reunião do conselho editorial será no dia 07 de abril pv
ás 16:30 horas. Informa aos presentes sobre o andamento das matérias do BM 128, que está praticamente todo
pronto. Cyro lê o editorial que deverá ser assinado pela diretoria.
3.5. Ampliação do quadro funcional: Cyro coloca das dificuldades em se trabalhar com o número de funcionários

que temos, devido á demanda de trabalho, sugerindo a contratação de um funcionário de 6 horas, com o que a
diretoria executiva concorda. Apresenta uma proposta de trabalho que nos foi enviada. Após avaliados os aspectos
jurídicos, deverá haver definição na próxima reunião.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: Boletim Médico 128 / Residência Médica 2010.
5. Assuntos informais: Eliane, nossa diretora para Assuntos Sócio-culturais tomará a frente da organização do
evento de confraternização que acontecerá no dia 24 de abril em Rancho Queimado.
Florianópolis, 05 de Abril de 2010.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª. Secretária do Simesc).

