Ata da 455ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 12/05/2014. Hora: 19:30 horas. 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 no dia 09/05 houve reunião do Núcleo Acadêmico SIMESC,
quando foi discutido o formato do 2º Boletim Eletrônico dos Acadêmicos e o calendário das reuniões das
diretorias regionais, neste 1º semestre, com os formandos em medicina. Também estiveram presentes os
diretores Cyro, Vânio, Giovana, Gilberto e Vanessa, além da coordenadora Terezinha Koerich e da jornalista
Camila Spolti. Dr. Renato faz os seguintes informes: O Momento SIMESC atinge a 10ª Regional, começando a
veicular essa semana em São Bento do Sul na rádio São Bento (AM); o Momento SIMESC dessa semana é
sobre a preocupação dos catarinenses com a saúde pública; em Joinville vai tratar sobre o mandado de
segurança para impedir a terceirização irregular dos serviços médicos naquela cidade; que as fotos com os
ambientes das Sedes (Florianópolis, Chapecó, Joinville, Médio Vale e Lages) estão disponíveis no site; que os
servidores municipais de Florianópolis aceitaram a proposta e encerraram a greve. Dr. Dimitri informa que está
pronto e será enviado o 17ª Boletim do Residente que traz como tema “Estou sem Preceptor: O que devo
fazer?”. Dr. Cyro informa que esteve em Brusque, juntamente com Vânio e Roman debatendo com os colegas
daquela cidade os preparativos finais para o XVII FEMESC. Presentes também diretores da ACM e
Conselheiros do CREMESC. Comunica que participou de reunião do corpo Clínico da SMS / Florianópolis, no
dia 7 de maio, ocasião que foi debatido o posicionamento dos médicos frente à greve dos servidores municipais.
Nesta reunião foi apresentado ofício do Prefeito Municipal comprometendo-se a iniciar estudos visando a
desoneração de remuneração dos médicos municipários. Presentes também os diretores Giovana Ribeiro, Fábio
Schneider e Aury Faresin. Os médicos decidiram não acompanhar a greve dos servidores. Recebemos ofício
(endereçado ao coordenador do COSEMESC) assinado pelos Secretários de Estado da Saúde, Fazenda e
Administração reafirmando os termos do acordo firmado entre médicos e Governo do Estado. O assunto entrará
em debate na reunião do COSEMESC marcada para o dia 14 de maio. O CREMESC lançou edital para eleição
de Conselheiro Federal por Santa Catarina, gestão 2014-2019, que ocorrerá no dia 25/08/14. Drª. Vanessa
Lisboa de Almeida, advogada, informa que o advogado Rodrigo Leal participou no dia 09/05 de audiência
ampliada na Câmara de Vereadores do município de Ituporanga, referente à Ação Civil Pública entre o Estado
de SC, os sete municípios da região e o hospital Bom Jesus, e que a audiência restou em um acordo. Caberá ao
SIMESC o monitoramento quanto a forma adequada de contratação dos médicos. O advogado Rodrigo também
impetrou Mandado de Segurança requerendo a regularização na contratação dos médicos de Joinville.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. César informa que não recebeu nenhuma ligação. Dr. Renato assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro informa que recebeu ata de Reunião da Regional de Joinville, realizada no
dia 23 de abril. Dr. Roman comunica o recebimento do relatório trimestral (Jan/Fev/Março) da D.R. do
Extremo Oeste.
Ordem do Dia:
3.1. Regulamentação do preceito “abandono de cargo” para diretores da Executiva e Conselheiros
Fiscais – texto do Jurídico: Assunto pautado para a próxima reunião.
3.2. Encontro Sindical – Florianópolis – informações: Dr. César informa que estão sendo efetuados os
últimos encaminhamentos e preparativos para o encontro sindical. Já foram feitos convites para os diretores
regionais e já temos expressiva confirmação de presença, além de já estarem convidados os centros acadêmicos
de medicina da UFSC e UNISUL Palhoça. Dr. Cyro complementa dizendo que os três vitalícios que serão
homenageados já confirmaram a presença. Dr. Dimitri fica responsável em convidar a ACMR. O convite já está
sendo enviado.
3.3. Cartilha do SIMESC: Jornalista Carla faz a apresentação das possíveis alterações na cartilha do SIMESC,
entre elas a atualização dos conteúdos, inclusão de novos assuntos, novo layout, disponibilidade de divulgação
na forma impressa e/ou eletrônica. Depois de debatido pela diretoria, foram feitas sugestões e decidiu-se por
enviar o material aos diretores para nova avaliação. A nova cartilha pretende ser abrangente para os acadêmicos
e residentes.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Regulamentação do preceito “abandono de cargo” para
diretores da Executiva e Conselheiros Fiscais – texto do Jurídico. Site SIMESC – Empregos. Clipagem
SIMESC.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 12 de maio de 2014.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora do SIMESC)

