Ata da 313ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 29/11/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Valdete informa que está sendo mantido contato com a inventariante da casa, no sentido
de regularizar a situação da sede. César informa sua participação, juntamente com Vânio e Roman, na reunião da
SOGISC (Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de SC) em comemoração aos seus 50 anos de fundação, onde
também teve a oportunidade de participar de uma mesa redonda que debateu a Remuneração Médica. Informa
ainda que o relator do projeto do “salário do médico no SUS” declarou que não dará andamento ao projeto por
orientação da presidenta eleita, que indicará veto a qualquer projeto que onere a União. O projeto da
Regulamentação da profissão médica não foi incluído para votação em regime de urgência por pressão das demais
categorias profissionais da saúde. Informa também da paralisação dos profissionais da saúde da Prefeitura
Municipal de São José. Leopoldo informa que apenas 3 das 21 diretorias regionais, Caçador, Extremo-oeste e
Mafra, não enviaram os relatórios financeiros e que com o auxílio da Contadora e da Coordenadora já elaborou a
previsão orçamentária para 2011. Dr. Erial informa sobre desdobramento judicial da questão do Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres de Lages (cassação da liminar proferida pelo Juiz da vara da Fazenda), favorecendo aos
médicos daquele nosocômio, que foram excluídos do processo e poderão ajuizar ação trabalhista em eventual
pedido de remuneração. Cyro traz os seguintes informes: que recebeu do nosso jurídico relatório sobre as questões
pendentes; que os médicos não mais atenderão ao plano de saúde Unidas da Petrobrás de acordo com a decisão do
COSEMESC; sobre convocação das Entidades Médicas Nacionais para o Fórum Nacional das Entidades Médicas a
ocorrer nos dias 08 e 09 de dezembro, em Aracajú; sobre corte, efetuado pelo MEC, em 512 vagas de medicina em
12 cursos particulares; que foi revogado o § 3º do artigo 1º da Lei 15.080 / 2010, que redefine os critérios de
concessão da GDPM, pela Lei 15325/10. Apresenta convites recebidos para a formatura dos médicos Residentes
do hospital Regional de São José no dia 08 de dezembro às 20 horas e para a inauguração de uma agência da
Unicred em Palhoça, no dia 30 de novembro.
2.2. Plantão de Diretoria: Valdete informa sobre duas ligações recebidas com destinação para o jurídico,
informando do encaminhamento e do contato posterior com os colegas que informaram do atendimento.
2.3 Diretorias Regionais:
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião com médicos vinculados à FAHECE: Leopoldo informa sobre reunião agendada para hoje com os
médicos do Cepon, aqui no Simesc, para elaboração da proposta da equiparação salarial entre médicos celetistas e
estatutários da Fahece.
3.2. Reunião da FRSB – Curitiba (03 e 04 dezembro 2010): César informa que ele, Zulma e Vânio
comparecerão à reunião e que entre outros assuntos da pauta, serão debatidos o registro do estatuto aprovado e da
nova nomenclatura da federação, as pendências financeiras e a definição de diárias. O assunto principal será o
debate à respeito da “Violência contra o Médico”
3.3. AGO / RDP/ AGE – providências / evento social: Sônia expõe que providências ainda precisam ser tomadas.
Eliane definirá o buffet. A coordenadora Terezinha informa sobre o bom número de DR’s confirmadas. Cyro
informa que alguns médicos não ligados às diretorias executiva e regional demonstraram interesse em participar.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: AGO/RDP/AGE – Reunião FRSB.
5. Assuntos informais. A Unimed Grande Florianópolis abriu vagas para cooperação.
Florianópolis, 29 de Novembro de 2010.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª. Secretária da D.E do Simesc).

