Ata da 436ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 04/11/2013. Hora 19h030 min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dra. Eliane informa que os Drs. Armando César Paes Loureiro, Cleonice Maria Z. Largura e
Maria Helena Bruneti são os sócios vitalícios do mês de novembro. Dr. Renato informa que foi acrescentado um espaço
no site para acessar os boletins da vigilância epidemiológica da PM Florianópolis, por sugestão da Drª. Ana Vidor.
Informa também que a Diretoria de Lages está fazendo orçamentos junto às rádios da região para o Momento SIMESC. O
Momento SIMESC desta semana é sobre a falta de isonomia das bolsas entre os médicos residentes e o “Programa Mais
Médicos”. Dr. Fábio Schneider comunica que o SINTRASEM deflagrou greve por tempo indeterminado no município de
Florianópolis. Informa ainda que foi elaborado um e-mail para enviar aos desligáveis convidando-os a permanecerem no
SIMESC. Além disso, será feito contato com os inadimplentes de 18 meses por telefone. Dr. Cyro informa que no dia 31
os diretores Cyro, César e Vânio realizaram reunião de trabalho com os diretores regionais de Tubarão Dr. Wanderlei
Magrini Júnior e Drª. Guidja Souza da Silva, este primeiro guindado ao posto de Presidente Regional em função da
renúncia do colega Dr. Akilson Machado. Presentes também o advogado Erial de Haro, a coordenadora Terezinha
Koerich e os servidores Juliana da Silva e Karolina Cargnin (DR. Tubarão), além de outros colegas médicos convidados.
O assunto principal foi a reestruturação da DR Tubarão, com o novo presidente e com novos diretores. A reunião foi
considerada positiva. No dia 1° de novembro o SIMESC protocolou denúncia junto ao CREMESC relativa às graves
dificuldades para o exercício profissional por parte dos médicos ortopedistas do Hospital Regional de São José. Outras
medidas serão adotadas. Honrando o compromisso assumido em Assembléia Geral, foi feito o repasse financeiro “auxílio
sede”, ajudando no custeio das nossas sedes regionais. Foram contempladas as DR’S Blumenau, Brusque, Chapecó,
Joinville, Lages, Médio Vale e Rio do Sul. Por não apresentarem os relatórios trimestrais, Joaçaba e Tubarão não
receberam o “auxilio Sede”. Dr. Cyro comunica que o SIMESC recebeu os seguintes convites: ACM – Fórum de
Integração Medicina e Justiça, no dia 08 e da Unimed Grande Florianópolis – Debate com os cooperados, dia 13. Ambos
os eventos ocorrerão na sede da ACM. Dra. Juliana informa que entrou em contato com os secretários das seguintes DR’S
Araranguá, Caçador, Canoinhas, Extremo Oeste, Itajaí e Jaraguá do Sul. Todos se comprometeram em mandar os
relatórios trimestrais de atividades até o dia 15.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Leopoldo informa que recebeu uma ligação de colega médico perguntando sobre filiação.
Dra. Juliana assume o plantão.
2.3. Diretorias regionais: Nada relatado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Clínica Médica - Hospital Florianópolis – Escala incompleta/dificuldades para o exercício profissional:
Presentes na reunião Dr. Jair Paulo Koerich e Dr. Vander Luiz Gil Boeira, ambos relataram das dificuldades para
completarem a escala de plantão. Que já fizeram vários BOs, e que não adiantou. O hospital fica várias horas sem
profissionais para atender os pacientes e as escalas estão “furadas” por falta de profissionais. Não existe reunião
administrativa e todos trabalham sob pressão. O SIMESC fará denúncia ao CREMESC e irá falar com a Secretaria da
Saúde sobre o que está acontecendo no Hospital Florianópolis.
3.2. Reunião Diretoria Executiva FENAM – 28 de novembro de 2013/ 10 àss 17h: Dr. Cyro apresenta a pauta da
reunião a diretoria e tece alguns comentários.
3.3. Congresso Extraordinário FENAM – 29 e 30 novembro / Rio de Janeiro: Dr. Vânio esclarece porque a FENAM
quer mudar o tempo de mandato da gestão de diretoria de 2 para 3 anos e pede apoio da diretoria do SIMESC. Dr. Cyro
relata que conversou com o Dr. Geraldo e disse entender que não é o momento de fazer essa mudança e coloca em
discussão. A diretoria, após amplo debate, por ampla maioria, decide que caso haja mudança no mandato este
encaminhamento tem que ser válido somente a partir da próxima gestão. Os delegados do SIMESC que forem ao
Congresso deverão ter este posicionamento.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 1 - Revista SIMESC – Avaliação e sugestão para próxima revista. 2 Posição sobre a Nota do CFM
5. Assuntos informais: Nada relatado.

Florianópolis, 04 de novembro de 2013.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora SIMESC).

