Ata da 311ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 08/11/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com correções no corpo da mesma.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: César informa que foi programada reunião da FENAM Regional Sul-Brasileira para os
dias 03 e 04 de dezembro de 2010, em Curitiba. A programação será divulgada posteriormente. Em breve estará
realizando reunião com os demais representantes do SIMESC na diretoria da mesma. Renato convida para reunião
do Conselho Editorial em 10/11/2010, às 16:30. Cyro informa sobre reunião em Camboriú, ocorrida em 04 de
novembro de 2010. A avaliação da reunião foi favorável, e houve indicativo de nova reunião para o próximo 14 de
dezembro de 2010. Informa também sobre reunião entre o COSEMESC e a Secretaria de Estado da Saúde sobre
GDPM, ocorrida em no último 05 de novembro de 2010, que teve como encaminhamento que as metas
institucionais e individuais serão revisadas esta semana pela SES juntamente com as instituições e diretores.
Informa ainda sobre reunião do COSEMESC ocorrida no último dia 05 de novembro de 2010 com os médicos
residentes. A participação dos residentes foi considerada abaixo do esperado. Sugere trabalho com os preceptores
no próximo ano, a fim de sensibilizar os médicos residentes para a importância dos assuntos ligados à categoria
médica. Sobre reunião em Rio do Sul: para 2010 há a meta de aumento real do valor de hora-plantão. Novas pautas
serão amadurecidas para o próximo ano. Cyro informa também a indicação de Tanise como representante do
SIMESC no Colegiado do Curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. Informa que Dr Antonio
Aguiar enviou agradecimento pela mensagem de congratulação enviada pelo SIMESC devido ao êxito obtido no
processo eleitoral de 2010. Informa também que a UNICRED Grande Florianópolis passa a exigir que filiados
mensalistas do SIMESC assinem autorização para que possam descontar a contribuição do sindicato. Tadeu foi
designado coordenador do CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) Regional, motivo pelo qual
solicita afastamento da diretoria do SIMESC. Resolução da Diretoria Colegiada 42 que dispõe sobre a
obrigatoriedade da disponibilização de álcool para assepsia das mãos. Convite do Hospital Bahia Sul que está
inaugurando nova ala no próximo dia 10 de novembro de 2010, às 19h.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr Gilberto refere ligação em 01 de novembro de 2010, de Diretor de Indaial, sobre
situação dos GO, que estão pretendendo parar as atividades por faltas de condições de trabalho. Informa que
orientou consulta ao plantão jurídico. Plantão é passado para o Dr Renato.
2.3 Diretorias Regionais: Dr Akilson Machado, da Diretoria Regional de Tubarão, comunica que o Dr Ilson Ávila
Dominot está impossibilitado, por problemas de saúde, de exercer todas suas atividades profissionais, incluindo
suas atividades como Presidente da Diretoria Regional de Tubarão.
3. Ordem do Dia:
3.1.Evento Médico em Brasília (25 e 26 de outubro). Na reunião do último dia 25 de outubro, foi ressaltado que
as Secretarias Regionais não enviaram projetos para a Secretaria Geral. Em relação às representações na FENAM,
foi destacado que Vânio ficou com representação no Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e na
Comissão Intersindical de Vigilancia Sanitária. Também foi discutida a situação financeira da FENAM e decidido
uma maior austeridade nas contas da FENAM. A FENAM vai reativar a discussão da lei que regulamenta a
profissão de medico, que se não for votada até o próximo 15 de dezembro, será arquivada. Em 26 de outubro de
2010 ocorreu passeata que contou com a participação de cerca de 300 médicos.
3.2. Questões Pendentes Parte II. Nas questões da presidência, Cyro apresenta estratégia para aumentar o numero
de filiados na Secretaria de Estado da Saúde. Quanto à Tesouraria, foi discutida questão de filiados inadimplentes,
e estratégias para regularizar a situação. Previsão Orçamentária: discutidas discrepâncias entre o orçamento
aprovado e o executado até o momento, observando que não será executado todo o orçamento projetado. Foi
ressaltada a necessidade de acompanhamento periódico da execução, que ficou a cargo da 1ª tesoureira. Em relação
às Diretorias, foi dado retorno a várias questões pendentes, bem como mapeadas questões que necessitam de
encaminhamentos específicos. Em relação ao SIMESC na mídia, foi discutida a ampliação de divulgação das
atividades do SIMESC junto ao site da FENAM, bem como da possibilidade de publicação de nota em jornais de
circulação para divulgar questões de interesse da sociedade. Algumas questões pendentes não foram discutidas por
ausência, nesta reunião, dos representantes das respectivas pastas.
3.3. Representação no Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis. Dada a necessidade de renovação das
representações no referido Conselho, conforme expressado por ofício enviado a este Sindicato pelo seu presidente,

foi realizada avaliação da participação, até o momento, do SIMESC no Conselho Municipal de Saúde de
Florianópolis, através do Diretor Tadeu, que foi considerada muito importante. A Diretoria sinaliza interesse em
manter a representação, e indica o nome de Ana Cristina para a próxima representação, já que Tadeu assumirá
como Conselheiro representante do Conselho Comunitário da Região do Banco Redondo – CONSEBAN.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião:
5. Assuntos informais. Cyro manteve contato com 12 presidentes de Diretorias Regionais, o vice-presidente ficou
responsável pelo contato com os demais. César informa 3 novos associados em Balneário Camboriú. César chama
a atenção para nos mantermos atentos à questão da RDC que regulamenta a prescrição de antibióticos. Foram
discutidas estratégias para resolver os principais problemas relacionados à GDPM.
Florianópolis, 08 de Novembro de 2010.
(Ata redigida por Ana Cristina Vidor, 2ª. Secretária do Simesc).

