Ata da 305ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC- Gestão 2009/2012
Data: 13/09/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem correções.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Roman informa sobre homenagem prestada ao colega Cyro Soncini no livro “A Saúde em
Florianópolis” – Das Benzeduras na Velha Desterro aos Novos Conceitos de Promoção da Saúde”, editado pela Fundação
Cultural Franklin Cascaes e Prefeitura Municipal de Florianópolis, com o apoio da Unimed Grande Florianópolis. Informa
ainda que a SES vai mudar o modos operandi de avaliação dos médicos em relação à GDPM na próxima avaliação e que
vai instituir diferenciação para preceptores e para participantes em comissões. Leopoldo informa sobre encaminhamento de
ofício à Fahece, com a reivindicação dos médicos celetistas do Cepon, com contato telefônico seu com o diretor
superintendente, solicitando presteza na marcação de reunião.Tanise informa sobre entrevista concedida pelo presidente da
DR Joinville, Hudson Carpes ao jornal “A Notícia” sobre saúde e o que se espera dos candidatos às próximas eleições; que
será agendada reunião com os acadêmicos da Univille; que juntamente com Hudson e Suzana comparecerá ao almoço
patrocinado pela Sociedade Joinvillense de Medicina, com a presença dos dois candidatos médicos às próximas eleições,
Dr. Dalmo de Oliveira (Deputado Federal) e Dr. Xuxo (Deputado Estadual); sobre a citação de erro médico pelo programa
Globo Repórter de 03/09/10, em situação onde não cabia (troca de bebês em maternidade), sugerindo envio de carta à rede
Globo. Cyro faz os seguintes informes: que os médicos Residentes de Santa Catarina decidiram pela paralisação de todos
os serviços a partir das 8 horas do dia 14 de setembro, que haverá uma audiência com o Ministro da Saúde em Brasília
neste mesmo dia 14 de setembro e que houve reunião do Simesc com os médicos Residentes do hospital Marieta em Itajaí
no dia 02 de setembro; que houve posicionamento do CFM e CRMs, reconhecendo a greve dos médicos Peritos como
movimento ético; que o Cremesc, através de ofício, tomou posicionamento quanto ao “seqüestro de prontuário” ocorrido
no HIJG; que o Deputado Antonio Aguiar aprovou requerimento da ALESC em apoio à Carta de Brasília, documento do
ENEM; que 2 projetos de lei da Alesc viraram lei, o PL 028/10 para Lei 15.263/10, que proíbe o uso de termômetro com
mercúrio em Santa Catarina e o PL 87.2/10 para Lei 18.916/10, que estabelece o consórcio estadual de saúde; que
recebemos os seguintes convites: para participar da mesa de abertura do 12º Congresso Catarinense de Pediatria no dia 17
de setembro às 8 horas, para a inauguração do Centro de Eventos da ACM no dia 22 de outubro e para almoço em
Joinville, com os candidatos Dalmo e Xuxo no dia 15 de setembro às 12 horas.
2.2. Plantão de Diretoria: Cyro não refere telefonema relevante. Roman assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: DR JOINVILLE: Tanise informa que a DR Joinville está fazendo tomada de preços para
colocação de “outdoors” na cidade, pela passagem do dia do médico e que o presidente da DR Joinville, Hudson,
entrevistou os três candidatos com maior projeção, ao governo do estado de SC.
DR MÉDIO VALE: Roberto Amorim, presidente da DR, comunica sobre palestra da assessora previdenciária do Simesc,
Dra. Lucila Moura Cardoso, no dia 22 de setembro em Indaial, na sede da Associação Comercial e Industrial, com o tema
Aposentadoria Especial.
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião FMSB (AVALIAÇÃO): Os diretores do Simesc que estiveram presentes ao evento se manifestaram por uma
avaliação positiva, considerando o bom número de diretores presentes, a presença de todas as assessorias, de 4 diretorias
regionais e de todos os funcionários. Foi valorizada a troca de experiências entre os sindicatos participantes da Federação
Regional Sul. Cyro lamentou a ausência do Simersul. O evento social também agradou a todos. As ressalvas ao evento
foram de cunho interno e relacionadas à organização e dinâmica do evento.
3.2. Boletim Médico 130: Cyro faz alguns questionamentos à jornalista Andressa, que informa que o programa de
diagramação de textos já está em seu poder, que não houve nenhuma manifestação dos interessados quanto ao reajuste de
preços dos anúncios, que a Coordenadora Terezinha está tentando junto ao responsável pela home page, Sr. Alessi,
disponibilizar os boletins médicos on line. Cyro apresenta o cartão Simesc e sugere que seja enviado junto ao boletim
médico do mês de janeiro de 2011, com o que todos concordam. A jornalista traz o espelho do boletim médico 130,
enumerando as matérias já fechadas e as que ainda estão em aberto. Sugere retirada de matérias para abrir espaço para a
matéria de capa. Traz as sugestões de capa, que serão avaliadas mais à frente.
3.3. Residentes: Considerando terem os médicos Residentes se manifestado pela paralisação integral dos serviços a partir
do dia 14 de setembro, Cyro questiona se não é chegado o momento de reafirmarmos nosso posicionamento a favor do
movimento dos jovens colegas médicos. Apresenta um texto por ele elaborado e após leitura o mesmo é aprovado para ser
veiculado em nossa home page e enviado por e-mail aos médicos de Santa Catarina.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Perguntas / Jurídico
5. Assuntos informais: Houve um pedido na ANMR de ajuda financeira para participação no Congresso Nacional
dos Médicos Residentes em Porto Alegre, nos dias 23 e 24 de setembro. O Tesoureiro Geral ficou encarregado
encaminhar a questão. Eliane traz cartelas de um bingo que acontecerá no dia 23 de setembro, em prol da Rede
Feminina de Combate ao Câncer, com o preço de R$ 10,00 reais a cartela.

Florianópolis, 13 de Setembro de 2010. (Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).

