Ata da 340ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 25/07/2011. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Aprovada com retificações no próprio corpo da ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Sônia informa que representou o SIMESC na cerimônia de colação de grau
dos formandos de medicina da UFSC, no dia 22 de julho pp.; Renato comunica que está em tratativas
com o colega Waldir Cardoso, dirigente FENAM, à respeito do evento programado para os dias 3 e 4
de novembro, em Florianópolis; Dr. Erial protocolou ação em nome de três colegas médicos de Itajaí,
desrespeitados no exercício profissional pela administração do Hospital e Maternidade Marieta Konder
Bornhausen; Cyro apresenta cópia de reivindicação dos anestesistas deste mesmo nosocômio, entregue
à direção da casa. Solicitam o apoio do sindicato à sua causa; lê nota oficial FENAM/CFM em
solidariedade aos colegas contratados pela USP - Ribeirão Preto, que recebem vencimentos à metade
daqueles contratados pelas empresas privadas que lá atuam; refere ofício recebido da UNIMED Grande
Florianópolis dando conta de que, entre várias intenções de melhorar a remuneração do médico,
convocará assembléia geral em setembro para debater esse tema; alerta aos integrantes da comissão de
honorários médicos que é essencial criar um mecanismo para melhor informar os médicos a respeito da
luta por uma remuneração digna; comunica que 601 médicos inscreveram-se para as provas de
revalidação de diplomas, em algumas cidades brasileiras. Apresenta os convites que chegaram ao
sindicato: 13º Congresso Brasileiro de Aterosclerose, dia 4 de agosto e Audiência Pública para avaliar
atendimento do INSS, dia 9 de agosto, ambos em Florianópolis e do Projeto Oficinas Fenam 2.0,
ambientes web, dias 25 e 26 de agosto, em Brasília.
2.2. Plantão de Diretoria: Maria Cristina relata ter recebido ligação de enfermeira, vinculada ao
hospital de Barra Velha, solicitando informações à respeito da contratação de médicos residentes.
Repassou o caso para a assessora jurídica. Eliane assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: DR Blumenau enviou a ata da primeira reunião realizada na nova sede,
assim como proposta de convenio com o Centro Acadêmico de Medicina da FURB (CAMBLU).
3. Ordem do Dia:
3.1. Portaria 2048/02 – Ministério da Saúde (Aprova o regulamento técnico dos Sistemas
Estaduais de Urgência e Emergência) - A regulação médica das urgências e emergências - a
“vaga zero” interessa a quem?: O presidente faz breve relato a respeito da portaria 2048/02, que
aprova o regulamento técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, com especial
destaque para a má interpretação que vem sendo adotada por gestores e médicos, utilizando-se do
conceito "vaga zero" de modo inadequado. Apresenta manifestações de alguns colegas, absolutamente
dramáticas, e abre a palavra. Vários diretores enriquecem o debate e Dr. Erial, chamado a manifestarse, apresenta as primeiras sugestões de encaminhamento. Dada a relevância do assunto, decidimos por
pautá-lo também para a próxima reunião, quando decidiremos as ações a serem adotadas.
3.2. Atendendo designação da diretoria, Maria Cristina apresenta parecer à respeito de consulta feita
por colega de Chapecó. O Dr. Erial analisará a luz do direito.
3.3. A Diretoria, por unanimidade, resolveu instituir a gratificação "operador de home page", atividade
hoje desenvolvida pelo servidor Marcelo Koerich.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Boletim Médico e Portaria 2048/02.
5. Assuntos informais: Todos consideraram a 2º Tainhada do Renato um sucesso completo.
Florianópolis, 25 de julho de 2011.
(Ata redigida por Eliane Soncini, Diretora de Assuntos Sócio-culturais)

