Ata da 291ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 17/05/2010. 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: Tadeu solicita em nome da Dra. Mílcia Zaidan, que a mesma seja indicada como
representante do Simesc, na sub-comissão paritária do PCCS do Sus/Florianópolis, o que fica aprovado pelos
presentes. Renato informa sobre reunião do conselho editorial agendada para 31 de maio pv., às 17 horas. César
informa sobre contato telefônico com grande parte dos Secretários Regionais para tratar do relatório trimestral
das atividades sindicais, referentes aos meses de dezembro de 2009 à fevereiro de 2010. Sônia informa sobre email enviado aos Diretores Regionais comunicando da relação de médicos desligáveis da Regional, solicitando
empenho em suas regularizações. Gilberto, presente à reunião, solicita que seja desconsiderado seu pedido de
renúncia, informando do seu interesse em retornar à diretoria, uma vez tendo resolvido seu problema de
disponibilidade, o que é aceito pelos presentes. Cyro dá os seguintes informes: o Cosemesc encaminhou
ofícios à AMB, CFM e FENAM, solicitando empenho pela aprovação do PL 555/10, que trata da
Aposentadoria Especial; que juntamente com César participou de reunião com os Secretários da Administração
e da Saúde de São José, no dia 12 de maio pp., cobrando pelo cumprimento do acordo de equiparação salarial
entre os médicos da Estratégia de Saúde da Família e os especialistas daquela Prefeitura; que sobre o
fechamento do centro cirúrgico do Hospital Santo Antônio de Guaramirim, inspeção sanitária realizada pela
Anvisa constatou não haver boas condições tanto no Centro Cirúrgico quanto na Central de Esterilização,
determinando pela permanência do fechamento, devendo o Sindicato tentar sensibilizar a Prefeitura para a
adoção de medidas corretivas; que o Sindicato dos Médicos de Santos informou da posse da nova diretoria;
sobre recebimento de convite para a formatura dos graduandos em medicina da UFSC no dia 16 de Julho pv. às
19:30 horas.
2.2. Plantão de Diretoria: Tadeu informa que não recebeu ligações no período de 10 a 17 de maio, entregando
o plantão para César.
2.3 Diretorias Regionais: Nada enviado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Pré ENEM Sul-Sudeste (SP): Zulma e Vânio, presentes ao evento que ocorreu nos dias 14 e 15 de maio
pp., fizeram o relato. O evento, que foi organizado pelo Conselho Regional de Medicina de são Paulo, contou
com a presença de representantes das Entidades Médicas do Sul e do Sudeste, com destaque para a presença e
participação efetiva do Dr. Adib Jatene, ex- Ministro da Saúde. Ainda há que se destacar a presença do
Presidente da ANMR, que também é o representante dos médicos na CNRM, o Dr. Nivio Lemos Moreira.
Dentro dos três eixos temáticos do encontro, Formação Médica /Mercado de Trabalho / Sus, Políticas de Saúde
e Relação com a Sociedade, foram conduzidas Conferências e Mesas Redondas, com amplo debate e
encaminhamento de propostas, cerca de uma centena, ao Enem, como bandeira de luta da categoria médica.
3.2. PL 13414/09 – “receitas legíveis”: projeto de lei de autoria do vereador Marcos Aurélio Espíndola,
encaminhado à Câmara de Vereadores em maio de 2009 e que dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de
receitas médicas e odontológicas, bem como demais documentos pertinentes ao tratamento de saúde, digitadas
em computador, datilografadas ou escritas manualmente em letra de forma. Em março de 2010 o presidente da
Câmara de Vereadores, Gean Marques Loureiro, encaminhou ao Presidente do Simesc pedido de parecer acerca
do projeto, tendo a diretoria após debate sobre a matéria decidido pelo parecer contrário ao mesmo,
considerando ter o assunto legislação própria no Código de Ética Médica.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Femesc / RDP / AGE (Criciúma) – Presidentes Regionais
(contatos) – Fator Previdenciário.
5. Assuntos informais: César parabeniza Renato pelo desprendimento ao aceitar a tarefa de ir a Canoinhas sem
agendamento prévio, juntamente com Dr. Rodrigo Leal, para reunião sindical. Cyro lembra aos presentes para que
novos colegas sejam convidados a vir ao Simesc. Renato lembra da tainhada (por adesão) que acontecerá em sua
casa, na cachoeira do Bom Jesus, no próximo sábado, dia 22.
(Ata redigida por Zulma S. Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC )
Florianópolis, 17 de maio de 2010.

