Ata da 286ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 12/04/2010. 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: Vânio lembra que hoje é o dia do obstetra. Informa sobre reunião do COSEMESC que ocorreu
no dia 07/04 pp, quando foi discutida a questão da 5ª edição da CBHPM. Foi debatido o FEMESC, a situação dos
hospitais de SC, mobilização para aprovação da EC 29. Houve também participação dos médicos residentes solicitando
apoio à mobilização da categoria. Cyro informa sobre solicitação, feita pelo Dr. Ricardo Camargo Vieira, Vereador de
Florianópolis, de apoio do COSEMESC à mobilização dos trabalhadores da área da saúde que não foram beneficiados
pela medida provisória que cedia gratificação para servidores de nível superior da SES. César sugere que se mande uma
nota de repúdio à Rede Globo em relação ao programa de humor que vai ao ar aos domingos, e que, segundo o mesmo,
vem desrespeitando a imagem dos médicos. Cyro questiona a importância que tem sido dada ao programa, e solicita que
Vânio e Gilberto sugiram uma nota sobre o assunto a ser apresentada ao grupo na próxima reunião. Roman informa que
na próxima quinta-feira ocorrerá reunião entre os diretores hospitalares para discutir a GDPM. Ana Cristina informa que
ocorrerá nova discussão na Prefeitura Municipal de Florianópolis sobre a regulamentação do tempo de consulta médica.
Cyro informa que recebeu, do Leopoldo, pedido de afastamento do cargo de tesoureiro. Tal solicitação foi acatada, e as
atividades da pasta serão assumidas por Sônia. Cyro apresenta o primeiro boletim de gastos referentes às obras que estão
sendo executadas na sede do SIMESC, para informação dos presentes. Informa também sobre contato com Dr. Libório,
da SES, que divulgou que serão lançados em breve os editais para contratação de médicos e prestadores de serviços de
anestesia. Informou também sobre negociações para abertura e ampliação de vagas de residência médica em
anestesiologia. Cyro divulga reunião da FENAM nos dias 23 a 24/04 em Brasília, informa que não poderá comparecer e
solicita manifestação de interesse de participação aos demais diretores.
2.2. Plantão de Diretoria: Vânio foi contatado por colega solicitando modelo de avaliação de desempenho. Novo
contato solicitou modelo de contrato de gestão, informando que a Secretaria para a qual trabalha não tem interesse em
assinar tal contrato para não ser obrigada a pagar os adicionais correspondentes. Vânio passa o plantão para Ana Cristina.
2.3 Diretorias Regionais: Terezinha informa que a Srta. Jeanine, da Diretoria Regional de Blumenau, está fazendo
estágio na sede do SIMESC, atendendo a proposta desta diretoria de colaborar com a qualificação dos funcionários das
Regionais.
3. Ordem do Dia:
3.1 Boletim Médico 128: A Jornalista informa que o Boletim está fechado. Cyro informa que o boneco do Boletim será
enviado para a gráfica amanhã, ficando à disposição dos interessados hoje após a reunião para últimas sugestões.
3.2 Assembléia Brusque: Cyro inicia fazendo uma retrospectiva da situação dos médicos do Hospital Evangélico, em
seguida lê ofício enviado por este sindicato ao secretário da saúde do município. Informa que recebeu resposta a este
ofício, procedendo à leitura do mesmo. Foram então discutidas, entre os diretores e assessoria jurídica, as implicações dos
possíveis encaminhamentos a serem tomados pelos médicos da Região, que serão apresentadas na assembléia de amanhã.
3.3 Residência Médica – estratégia 2010: Jolnei informa sobre manutenção da parceria entre o SIMESC e a ACMR
(Associação Catarinense de Residência Médica). Apresenta dois modelos de cartas a serem enviadas a médicos
residentes: aos filiados à ACMR, informando da filiação automática ao SIMESC de todos os filiados na ACMR,
apresentando os objetivos da parceria entre as duas entidades e as formas de contato com o SIMESC, aos ainda não
filiados, apresentando ambas as entidades e a parceria entre as mesmas. Foram sugeridas alterações. Cyro sugere ainda
outra carta, para os médicos residentes já filiados ao SIMESC, buscando valorizar esta filiação. Jolnei discute a
importância do estabelecimento de um cronograma de visitas aos Programas de Residência Médica, que deve concentrarse entre os meses de abril e outubro, destacando os períodos de entrada e saída de residentes dos programas. Informa que
atualmente, dos 586 médicos residentes, há 365 filiados ao SIMESC. César lembra de uma demanda dos médicos
residentes de Itajaí a ser trabalhada: o Hospital Marieta desconta contribuição de filantropia da bolsa dos médicos
residentes.
3.4 Ampliação do quadro funcional: Cyro traz esclarecimento a dúvidas levantadas na última reunião sobre o assunto.
Foram apresentadas propostas de contratação, e foi decidido pela diretoria a contratação da Sra. Katiane Moro para
compor o quadro funcional.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Assessoria de imprensa.
5. Assuntos informais: Eliane lembra da confraternização da diretoria a ser realizada no próximo dia 24, e solicita
confirmação de presença até quarta-feira.
(Ata redigida por Ana C. Vidor, 2ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC )
Florianópolis, 12 de abril de 2010.

