Ata da 296ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 28/06/2010. 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: Leopoldo informa sobre conversa a respeito do sobreaviso médico no Hospital de
Caridade mantida com seu Diretor Clínico e sobre agendamento de reunião com médicos da FAHECE para
tratar do tema “contratação”. Cyro faz os seguintes informes: 1. sobre reunião que manteve no dia 22/6 pp. em
Joaçaba com a Reitoria da Unoesc às 16 horas e com os acadêmicos de medicina às 20 horas, para discutir o
assunto diplomas de “bacharel em medicina”, onde se fez acompanhar dos três diretores regionais, tendo a
Universidade aceitado a sugestão do Simesc de entrar em contato com o Cremesc para “encontrar o texto
correto” para o diploma; 2. sobre reuniões acontecidas com os acadêmicos das Universidades de Chapecó (07
de maio), Itajaí (18 de junho), Joaçaba (22 de junho) e Joinville (22 de junho) no 1° semestre e sobre reuniões a
acontecer em Florianópolis, Blumenau, Lages e Tubarão no 2° semestre (o BM chegará aos acadêmicos através
dos secretários dos cursos de medicina); 3. sobre Plenária da Comissão Estadual de Residência Médica
agendada para 03 de julho pv; 4. sobre convite para a posse da nova diretoria do Sindicato de Minas Gerais; 5.
sobre PL 197.7/2010, de autoria do Deputado Giancarlo Tomelin, tramitando na ALESC e que trata da
concessão de incentivo fiscal para estimular projetos que visem fortalecimento da atenção básica e da
especializada em saúde.
2.2 Plantão de Diretoria: Sônia entrega o plantão, mas não faz relato de ligações recebidas. Ana Cristina
assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: nada encaminhado
3. Ordem do Dia:
3.1. FMSB (Federação Médica Sul Brasileira) - Vânio faz o relato da passagem da Presidência da Federação
para Santa Catarina, acontecida no Congresso da FENAM. César informa sobre recebimento dos documentos
da FMSB. Esclarece aos presentes que a FMSB é composta por 8 sindicatos, fazendo a leitura dos 19 cargos
com seus respectivos ocupantes. Santa Catarina deverá ocupar, além da Presidência e Tesouraria outros cargos,
com nomes a definir. Sobre a situação financeira, informa sobre os valores em caixa e sobre a dificuldade em
se definir a adimplência e a inadimplência dos sindicatos filiados. Em termos de Secretaria, a última reunião,
com ata, ocorreu em Novembro de 2007 em Criciúma. Em outubro de 2008 foi realizada uma assembléia para a
posse da diretoria que nos antecedeu. Dá conta dos valores pagos trimestralmente por sindicato filiado. Cyro
sugere que não haja sindicatos não participantes da FMSB, como o que ocorreu em Caxias do Sul , ainda que o
Simesc tenha que abrir mão de algum cargo. A exceção da Presidência e da Tesouraria, os cargos destinados
ao SIMESC serão disponibilizados ao Sindicato de Caxias do Sul, que deverá optar por um deles. César acata a
sugestão, assim como os demais diretores presentes. César questiona o deslocamento do cargo da Secretaria
Geral para o Paraná. Sugere três alterações estatutárias: nome da federação, tempo de mandato (para 2 anos) e
definição de cargos, assim como alternância de cargos pré-definida. Informa da pretensão de se agendar a 1ª
reunião para Brasília, durante o ENEM, no final de julho, com agendamento da posse para o mês de agosto em
Florianópolis.
3.2. Consulta ao CREMESC / Obrigatoriedade do integrante do corpo clínico compor escala de plantão Cyro informa sobre a discussão do assunto com os médicos do hospital de Curitibanos e sobre a consulta do
SIMESC ao CREMESC, sobre o tema. Informa ainda da aprovação do parecer do Conselheiro Dr. Newton
Mota pela plenária do CREMESC, entendendo que a Resolução CFM para o sobreaviso não pode ser aplicada
em se tratando de plantão presencial, o que conclui pela não irregularidade na obrigatoriedade de plantão
exigida para os médicos do hospital de Curitibanos. Dr. Erial explica a posição defendida pelo SIMESC
contrária a obrigatoriedade do plantão estabelecida no regimento interno do hospital de Curitibanos.
Recomenda que se recorra da decisão, ao CFM, considerando que os médicos envolvidos estão na escala de
plantão e na escala de sobreaviso, o que obriga a colocar alguém no seu lugar quando de sua impossibilidade (o
que constitui problema trabalhista).
3.3. Miscelânea -

1. Renovação do contrato com o Sr. Alessi, responsável pela nossa home page. O contrato reza um pagamento
“X” por um mínimo de 10h e um acréscimo de X/20 para as horas excedentes, que serão determinadas pelo
trabalho solicitado. Aprovado. 2. Inauguração da reforma dia 26 de julho pv. 3. Checagem da obra pela
Diretora de Patrimônio. 4. Reunião com jurídico no dia 08 de julho. 5. Foto da Diretoria para o Editorial. 6.
Cartão SIMESC sendo encaminhado pela Coordenadora. 7. BM 129 – textos completos até 4ª feira (30jun) com
sugestão de capa e “boneco” das matérias já fechadas. 8. DR Médio Vale – Comunica intenção de contratar
uma funcionária.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: BM 129 / Inauguração da reforma do anexo (homenagem aos
vitalícios).
5. Assuntos informais: Ana comenta sobre os excelentes esclarecimentos encaminhados aos médicos acerca da
GDPM. O boletim da FENAM será encaminhado às Diretorias Regionais.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC).
Florianópolis, 28 de julho de 2010.

