Ata da 312ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 22/11/2010. 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 própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: César informa sobre desdobramentos referentes à reunião com os médicos da Prefeitura
de Balneário Camboriú, com encaminhamento aos mesmos de sugestão de documento a ser enviado ao Prefeito
daquela cidade, com as reivindicações pretendidas, documento este que deverá ser finalizado na reunião
programada para o dia 14 de dezembro pv. Vânio traz os seguintes informes: convite seu à diretoria para participar
da formatura do curso de medicina da Univille, ocasião em que terá uma filha como formanda; sobre documento
recebido de colega médico do Samu de Chapecó (assunto pautado); sobre e-mail recebido da Fenam convocando
os membros de sua diretoria para reunião do conselho deliberativo a ocorrer nos dias 08 e 09 de dezembro em
Aracajú – SE.; sobre ofício 9328/2010 da Presidência do Conselho Regional de Medicina de SC encaminhando
documento do Hospital Infantil Seara do Bem do município de Lages, que comunica sobre a possibilidade de este
nosocômio deixar de prestar atendimento aos pacientes do SUS, caso o município não firme um convênio que
permita ao hospital um equilíbrio econômico; sobre a chegada de exemplares do último boletim da Fenam.
2.2. Plantão de Diretoria: Renato faz relato das várias ligações recebidas, todas tendo como real destino a
assessoria jurídica 24 horas. Valdete assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: DR Chapecó – Dr. Zanusso tece comentários sobre projeto para trabalho voluntário de
médicos formados em universidades públicas. DR Videira – Dr. Agostinho acusa recebimento e concordância com
ata da RDP de Criciúma (junho de 2010).
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião FAHECE: Leopoldo informa sobre sua participação em reunião na Fahece, assessorado pelos Drs.
Erial e Ângelo, quando foram apresentadas as sugestões do Simesc para o PCCS dos médicos daquela entidade,
tendo a sua diretoria aprovado grande parte das sugestões. Dr. Ângelo ratifica os informes do Leopoldo.
Atualmente cerca de 30 médicos atuam na Fahece.
3.2. Relatórios Diretorias Regionais – Secretaria / Tesouraria: Vânio lembra da aproximação dos eventos
AGE/RDP/AGO do Simesc e Leopoldo informa que recebeu apenas 15 relatórios financeiros das Diretorias
Regionais, que totalizam 21. Declara sua preocupação com a previsão orçamentária para 2011, considerando ação
movida pelo Bradesco contra o Simesc. Dr. Ângelo esclarece que são duas ações, uma do Bradesco e uma da
Cassi. As ações em questão, foram movidas também contra a Associação Catarinense de Medicina e a Sociedade
Joinvillense de Medicina, num regime de responsabilidade solidária, o que em caso de condenação permitirá o
rateio do montante entre as três entidades. Leopoldo informa que o Simesc também terá gastos com os impostos
referentes à regularização da situação da sede. Vânio acrescenta os prováveis gastos com a mídia, pela intenção de
implantar o momento Simesc. César informa sobre as dificuldades em obter os relatórios trimestrais de atividades
das Diretorias Regionais dentro do padrão solicitado, o que o tem obrigado a corrigir um a um. Das 21 DR, 8 estão
em dia, 4 não enviaram todos os relatórios, 2 enviaram relatórios inadequados e 7 não enviaram quaisquer
relatórios. Informa que continuará mantendo contato telefônico com as diretorias regionais e Vânio pede a todos os
diretores que ajudem nessa tarefa, nos seus horários junto ao sindicato (janelas). Sugere ainda que para o próximo
ano haja um link na home page que permita o preenchimento e envio imediato dos relatórios e Gilberto sugere o
atrelamento dos repasses ao envio dos relatórios.
3.3. Samu de Chapecó: Vânio lê carta encaminhada por médico do Samu de Chapecó (Dr. Alessandro Soares
Verffel) à SES com cópia para o Simesc, por orientação do Dr. Zanusso (tesoureiro da DR Chapecó), solicitando
providências no sentido de impedir que a regulação desse serviço fique a cargo do Comando de Operações da
Polícia Militar (Copom), como é intenção da Gerente Estadual de Saúde da SES. Informa que manteve contato
telefônico com alguns colegas médicos do Samu de Chapecó para se inteirar do funcionamento do serviço. Foi
solicitada a relação dos médicos que atuam no serviço, que são em número de 20 e verificado que destes, apenas 8
são filiados ao Simesc. Zulma sugere contato com a SES, com o que os demais concordam e Vânio se
responsabiliza por isso. Sugere que se busque informações quanto ao serviço conjunto em outras cidades, o que
será providenciado por Valdete e pede à Secretaria que providencie resposta aos colegas do Samu de Chapecó, a
cargo da Zulma.
3.4. FRSB (Fenam Regional Sul Brasileira): César informa sobre reunião a ocorrer nos dias 03 e 04 de dezembro

em Curitiba, com uma palestra sobre “Violência contra o Médico no Serviço Público”, no hotel Deville Rayon,
convidando os colegas da diretoria a participar.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Nenhum assunto pautado.
5. Assuntos informais. Vânio agenda reunião com Zulma, Renato e a jornalista Andressa para tratar da nova
Cartilha do Simesc, para o dia 24 de novembro. Coordenadora Terezinha solicita de todos os diretores cópia
autenticada do RG e CPF para efeitos da inscrição do Simesc na SES, com a finalidade de que seja permitido o
desconto em folha para o Simesc, dos médicos filiados atuantes naquela secretaria. César noticia que a Prefeitura
Municipal de Florianópolis já está tomando providências no sentido de se adequar à RDC (resolução de diretoria
colegiada) da Anvisa, referente à prescrição de antibióticos.
Florianópolis, 22 de Novembro de 2010.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª. Secretária da DE do Simesc).

