Ata da 295ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 21/06/2010. 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 que juntamente com Cyro e Dr. Rodrigo Leal, esteve em audiência
pública na ALESC no dia 16 de junho PP., convocada pelo Deputado Estadual Dado Cherem, para debater a
Carreira de Estado para os médicos através da proposta de emenda constitucional 454/09 (PEC 454/09).
Também estiveram presentes os presidentes da Associação Catarinense de Medicina e do Conselho Regional de
Medicina, entre outras autoridades, alguns gestores municipais de saúde, além de médicos e outros
profissionais da saúde. Entre outras providências, ficou deliberado pela emissão de moção em favor da Carreira
de Estado para Médicos. Dr. Vânio informa que em passagem por Fraiburgo, manteve contato com Dr.
Agostinho, que presenteou a diretoria executiva com uma caixa de maçãs e mandou abraços para todos. Cyro
faz os seguintes informes: Em relação ao “recebimento indevido do percentual de pós-graduação pelos médicos
do Estado”, as Secretarias da Saúde e da Administração, em reunião, decidiram por alongar o prazo dado aos
médicos para esclarecimentos; em 16 de junho PP., Cyro e Cesar, além dos presidentes do Conselho Regional
de Medicina e da Associação Catarinense de Medicina, se reuniram com a SES para tratar da GDPM (o
releasing da reunião vai para a home Page); recebemos comunicado do CREMESC de que está indicando o Dr.
João Pedro Carreirão como seu representante no CES; recebemos resposta da consulta feita ao Cremesc sobre
a obrigatoriedade do plantão, exigida aos médicos de Curitibanos (o assunto será debatido na próxima reunião
da executiva); recebemos da Tanise a informação de que juntamente com Dr. Mauro Machado esteve reunida
com os acadêmicos de medicina da Univali no dia 18 de junho PP e que em 22 de junho PV. estará juntamente
com Dr. Hudson, reunida com os acadêmicos da Univille. Eliane informa sobre a greve dos funcionários da
Saúde do Estado a partir desta data.
2.2 Plantão de Diretoria: Vânio informa sobre ligação recebida de colega de São José, informando que após
denúncia sua, foi preso um cidadão que estava de posse não só de seu carimbo e receituário, mas também de
carimbos e receituários de outros médicos. Dr. Erial produzirá um texto orientando aos médicos como se
conduzir em caso de perda de carimbo e/ou receituários médicos. Sônia assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: A Secretaria recebeu o relatório das atividades sindicais referente ao trimestre
fevereiro/maio de 2010, da Diretoria Regional do Médio Vale. Foi firmado um Termo de Compromisso entre
as Diretorias Geral, Clínica e Técnica do Hospital Nossa senhora dos Prazeres, Simesc, Secretário Municipal de
Saúde de Lages e Secretaria de Estado da Saúde para dar solução provisória às atividades de urgência e
emergência naquele nosocômio, que será postado na nossa home Page pela jornalista. A DR Canoinhas informa
a aquisição de um telefone celular com o número (47) 99889842.
3. Ordem do Dia:
3.1. XII FEMESC – Avaliação – O Forum, que aconteceu nos dias 11 e 12 de junho em Criciúma e que teve
como tema a Judicialização da Medicina, foi avaliado com unanimidade pelos presentes, como um dos
melhores até esta data, considerando não só a feliz escolha do tema, como também a presença dos convidados,
o Juiz de Direito de Segundo Grau, Dr. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva e o Procurador da República
em Criciúma, Dr. Darlan Airton Dias, que em muito abrilhantaram o debate. Mereceu destaque também a
presença e participação do Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Roberto Eduardo Hess de Souza. Mais uma
vez foi expressiva a participação sindical no evento, embora se tenha sentido falta da presença de outros
médicos. O respeito aos horários pré-estabelecidos para as palestras também mereceu elogios. Ficam nossos
agradecimentos ao presidente do Simersul, Dr. Gervani Bueno, não só pela acolhida, mas também pela
gentileza do brinde oferecido aos participantes. Ao final dos trabalhos, a Coordenação do Cosemesc foi
transferida ao Sindicato dos Médicos. Cyro sugere desde já, mas com discussão mais adiante, a alteração da
dinâmica do evento. O documento que sintetiza o Fórum – a Carta de Criciúma, está sendo finalizado e
oportunamente será disponibilizado em nossa Home Page. Antecedendo ao evento, o Simesc chamou uma
AGE para definir vacância de cargos na diretoria, assim como para ocupar alguns dos cargos vagos. Em
seguida aconteceu uma reunião (RDP), que contou com a presença de 14 das suas Diretorias Regionais e
oportunizou a manifestação de todos, acerca de diversos assuntos. Também o Secretário Geral apresentou os
relatórios das atividades sindicais referentes ao trimestre Dezembro de 2009 / Fevereiro de 2010, encaminhados

pelas Diretorias Regionais, alertando para os ajustes que se fazem necessários. Nesta reunião ficou decidido
pela disponibilização das atas de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva na home Page, o que deverá ser
providenciado pela Secretaria. Ficou decidido também pela mudança no Slogan do Sindicato, que segundo a
maioria dos presentes, não contempla a toda a categoria, o que se dará mais a frente.
3.2. Congresso FENAM – Foi transmitido em cadeia nacional pela web 2.0 e aconteceu nos dias 18 e 19 de
junho em São Paulo. Estiveram presentes, representando o Simesc, Vânio e Zulma. O evento teve como tema O
Médico e a Realidade Brasileira, discutindo a Formação Médica, o Mercado de Trabalho e Remuneração, assim
como o Sus, Políticas de Saúde e relação com a Sociedade. Também nesse evento foi eleita a nova diretoria da
Fenam para o biênio 2010/2012, tendo como presidente o Dr. Cid Carvalhaes, presidente do sindicato Médico
de São Paulo e conforme acordo entre os sindicatos do Sul coube ao Simesc assumiu a Presidência da
Federação Médica Sul Brasileira, com o Dr. Cesar Augusto Ferraresi. Dr. Vânio Lisboa compõe a Diretoria da
FENAM.
3.3. BM 129 – Renato informa sobre a finalização do boletim. Pela extensão do artigo especial que nos foi
encaminhado e pelo espaço reduzido para esse fim, sugere que a matéria vá para a home Page na íntegra. Cyro
sugere “fechar” o boletim no dia 05 de julho. Uma cópia do “boneco” ficará disponível para que os diretores
leiam e dêem suas opiniões. A capa está sendo escolhida. Está sendo pesquisada a gráfica para confeccção do
cartão Simesc, que se pronto, será encartado para os sindicalizados.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: FMSB / Miscelânea.
5. Assuntos informais: Cyro informa de um pedido de desligamento de filiação ao Simesc, solicitando que a 1ª
tesoureira entre em contato com a médica.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC).

