Ata da 314ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 06/12/2010. 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: Leopoldo informa que, enquanto médico, concedeu entrevista para a reportagem da RBS TV sobre
a portaria da ANS que dispõe sobre a prescrição de antibióticos e também, que se reuniu com o diretor do Cepon para tratar
da concessão de produtividade para os médicos da Fahece. César informa que durante a reunião da FRSB em Curitiba, foi
noticiado que a Fenam articulou junto ao Senador José Sarney a aprovação do projeto que regulamenta a profissão médica e
que existe a intenção de que o projeto seja aprovado ainda antes do final desse governo. Ana Vidor informa que no dia 03 de
dezembro ocorreu a eleição para o Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, com 3 representantes da saúde, tendo sido
eleita como representante do Simesc. Roman informa sobre ofício recebido pelo Simesc, do Tribunal de Contas do Estado,
informando do julgamento de ação impetrada por este sindicato no ano de 2007 contra a SES pela contratação irregular dos
médicos do SAMU, com determinação de prazo até o final de 2011 para regularização da situação, e ainda, com multa
pecuniária aplicada aos então Secretário de Estado da Saúde, Dr. Eduardo Cherem e à Secretária Adjunta, Sra. Carmen
Zanotto. Valdete informa que obteve junto aos colegas do SAMU de Florianópolis a informação de que a regulação aqui está
concentrada no mesmo espaço físico, onde atuam COPOM, Bombeiros e SAMU, com bons resultados. Cyro traz os seguintes
informes: que serão enviados nos dia 17 de dezembro pv os boletos de cobrança referentes à 1ª semestralidade/2011 do
Simesc; que a próxima reunião do COSEMESC acontecerá no dia 16 de dezembro na ACM às 19 horas e que será seguida de
reunião das entidades médicas com o novo Secretário de Estado da Saúde, Dr. Dalmo Claro de Oliveira; sobre documento do
CFM informando do receituário para prescrição de antibióticos, que pode ser o comum, desde que em duas vias e com os
dados corretos. Informa ainda sobre convites recebidos pelo Simesc: do Secretário Municipal de Saúde para participar da
cerimônia de assinatura do convênio entre a PMF e o Hospital de Caridade (consultas e exames especializados do SUS), dia
07/12 às 10 horas; da deputada Ana Paula Lima para participar de audiência pública no dia 07 de dezembro às 9:30 horas, no
Plenarinho da ALESC, sobre a obra de reforma do hospital Florianópolis; dos médicos Residentes do HGCR para a
solenidade de formatura no dia 17 às 20 horas no hotel Maria do Mar.
2.2. Plantão de Diretoria: Zulma relata ligações do Dr. Pagliosa (DR LAGES) dando conta de reunião da diretoria do
hospital Infantil Seara do Bem (Lages) com a Secretária de Saúde, Sra. Rosina, convidando-nos a participar.
2.3 Diretorias Regionais: Cyro traz ofício do Dr. Rogério Guindani (DR Jaraguá do Sul), onde o mesmo apresenta sua
renúncia ao cargo de presidente da regional, assumindo o Dr. Maxwell (atual secretário) conforme reza o estatuto do
sindicato. César recebeu do Dr. Roberto Amorim (DR Médio Vale) ata de reunião de trabalho ocorrida em Timbó no dia 09
de outubro.
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião da FRSB – Curitiba (03 e 04 dezembro 2010) - relato: César informa de sua participação, assim como de
Zulma e Vânio. Gilberto esteve impossibilitado de participar. Registra a presença dos presidentes dos sindicatos do Paraná e
de Caxias do Sul. No dia 03 os participantes ouviram uma palestra proferida pela assessora do desembargador do Tribunal
Regional do Trabalho do Paraná, Dra. Aristéia Rau, tratando da Violência contra o Médico no Serviço Público, onde foi
enfatizado que as maiores violências sofridas por este profissional, são o desconhecimento sobre seus direitos, a precarização
dos contratos de trabalho e os baixos salários, entre outros do gênero. No dia 04 aconteceu uma reunião de trabalho, onde se
tratou de pendências da secretaria e da tesouraria. Num segundo momento os sindicatos presentes puderam se manifestar
sobre ações desenvolvidas, tendo o Simesc relatado aos demais, a luta pelo sobreaviso médico no hospital Nossa Senhora dos
Prazeres de Lages, encampada pelo Simesc, com bom desdobramento para os médicos daquele nosocômio.
3.2. AGO – 10 DEZ, 20 h / AGE - 11 dez, 9 h / RDP – 11 dez, 10 às 17 h: A coordenadora Terezinha informa que não se
farão presentes apenas a DR Jaraguá do Sul e a DR São Bento do Sul. Alguns médicos filiados ao Simesc também
participarão do evento. Cyro solicita à jornalista Andressa que monte uma Comunicação Interna com o resultado das
reuniões. César informa sobre o andamento do material da executiva e das regionais para a AGO e Cyro sugere que se
disponibilize os relatórios das DR na nossa home page. Leopoldo informa que o relatório financeiro da executiva já está
pronto e que amanhã estará recebendo o último faltante das DR. Fica encarregado de buscar o parecer do conselho fiscal
sobre a prestação de contas do Simesc. A previsão orçamentária, após ajustes, fica definida. Na AGE serão discutidos a
Vacância de Cargos, o desligamento de filiados e a eleição para os cargos vagos. Na RDP o período matutino será ocupado
pela Diretoria Executiva e o período vespertino pelas Diretorias Regionais.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião (20 dez 2010): Boletim Médico 131 / Evento Simesc
5. Assuntos informais. Comissão Hospital UNIMED.
Florianópolis, 06 de dezembro de 2010.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª. Secretária da D.E do Simesc).

