Ata da 290ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 10/05/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Zulma comunica sobre recebimento de edição especial do boletim do Cremesc,
apresentando aos médicos o novo Código de Ética Médica. Também comunica sobre pedido de informação
solicitado ao Simesc pelo vereador Gean Marques Loureiro, a respeito do PL 13414/2009, que tramita na
Câmara de Vereadores e que dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas e odontológicas
digitadas em computador, datilografadas ou escritas manualmente em letra de forma. Pela necessidade de
debate o assunto entrará como ponto de pauta na próxima reunião, dia 17 de maio pv. Ana Cristina informa
sobre reunião do corpo clínico da Prefeitura Municipal de Florianópolis no último dia 05 de maio, para tratar
do apoio ao movimento dos municipários, que reivindica Concurso Público, elaboração do PCCS, reposição
das perdas salariais no período, entre outros, tendo sido decidido pelo apoio. Pede ao Simesc que também
apóie o movimento e se manifeste dessa forma, tendo ficado responsável por elaborar um texto. Tadeu informa
sobre a etapa municipal da Conferência de Saúde Mental, acontecida no dia 17 de abril pp, com bom público
participante. Cyro faz os seguintes informes: Reunião do Cosemesc no dia 05 de maio pp., onde esteve presente
juntamente com Eliane e quando foram discutidos a GDPM (termo de adesão, entre outros), o XIII Femesc, o
movimento médico de Lages, a regulamentação da profissão médica, tendo cada entidade ficado responsável
por manter contato com um dos três Senadores por Santa Catarina, com contato do Simesc com o senador
Neuto de Conto; reunião em Lages, onde esteve juntamente com o assessor jurídico Dr. Angelo, no dia 04 de
maio pp., quando houve acerto entre os médicos e o hospital Nossa senhora dos Prazeres, tendo sido definido
por encaminhamento de documento ao Secretário Municipal de Saúde e ao Juiz da Comarca e entrega de
documento pessoalmente ao Conselho Regional de Medicina denunciando as dificuldades, tendo o Conselho
decidido por ida à Lages no dia 12 de maio pv. A próxima reunião do Cosemesc ficou agendada para 1º de
Junho na ACM. Dr. Angelo informa sobre sua ida à Lages para reunião com o Secretário Municipal de Saúde
no dia 07 de maio pp., onde também estiveram presentes representantes do corpo clínico e representantes do
hospital, quando o Secretário renovou a proposta anteriormente feita pela AMURES, de um repasse no valor de
R$ 600.000,00 reais, agora a serem pagos em três parcelas, comprometendo-se a encaminhar a proposta na
próxima reunião da Amures e que se aprovada será comunicada ao hospital, que repassará a informação ao
corpo clínico.
2.2. Plantão de Diretoria: Zulma informa sobre recebimento de 3 ligações no período de 03 a 10 de maio de
colegas de Laguna, Joinville e Jaraguá do Sul, que entre outros questionamentos, houve procura por
informações acerca do Termo de adesão da GDPM (a lei 15080 de 04 de janeiro de 2010 está na home Page do
Simesc) e entrega plantão para Tadeu.
2.3 Diretorias Regionais: Nada enviado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Boletim Médico 129 (Temas principais): Cyro lembra que o Simesc está custeando algo em torno de
50% do valor final do BM. Apresenta a nova Assessora de Imprensa, a jornalista Andressa Braun, que
explicita as ações que pretende desenvolver junto ao Sindicato, colocando-se à disposição de toda a diretoria,
que também é apresentada à mesma. Renato enumera alguns dos temas que estão elencados para compor o
próximo BM: artigo sobre CA de Próstata, GDPM, Judicialização da Medicina, Mesa de Negociações da
CBHPM, novo Código de Ética Médica, homenagem aos vitalícios, inauguração da área reformada, Femesc e
RDP de Criciúma, Fator Previdenciário e Aposentadoria Especial, entre outros. Cyro sugere reunião do
conselho editorial em maio de 2010.
3.2. Reuniões Oeste / Extremo Oeste: Fizeram parte da comitiva os Drs. Cyro, Vânio e Cesar, o assessor
jurídico Dr. Erial, a coordenadora Terezinha e a funcionária Juliana. O Simesc conversou com cerca de 60
médicos nessa viagem e o ponto marcante foi a forte presença dos diretores regionais, assim como a calorosa
recepção. As questões jurídicas permearam todas as reuniões.
3.3. Reunião Canoinhas (relato): Renato, que compareceu juntamente com o assessor jurídico Dr. Rodrigo,
faz o relato. Estiveram presentes à reunião, os Prefeitos e Secretários Municipais de Canoinhas, Três Barras e

Bela Vista do Toldo, os diretores regionais do Simesc (Presidente e Tesoureiro), obstetras e pediatras do
Hospital e Maternidade Santa Cruz, para tratar do pagamento do sobreaviso para estas especialidades e
reabertura da maternidade de Canoinhas. Foi definido o valor de R$ 11,00 reais por hora pago por Canoinhas
mais um percentual pago pelo município que encaminhar o paciente.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: PL 13414/2009 / Pré-Enem Sul e Sudeste (relato)
5. Assuntos informais: Eliane dá os informes acerca da organização do XIII Femesc. Cyro noticia sobre os custos
com a obra de reforma da sede até o momento e Terezinha dá conta do andamento da obra até esta data.
(Ata redigida por Zulma S. Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC )
Florianópolis, 10 de maio de 2010.

