Ata da 509ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 31/08/2015. 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. Expediente:
2.1. Correspondências recebidas: Dra. Zulma relata as seguintes correspondências recebidas: 1. Pedido de
renúncia da Diretora de Apoio ao Graduando em Medicina, Dra. Eliane Soncini; 2. Pedido de renúncia do Diretor
de Imprensa e Divulgação, Dr. Cyro Soncini que no ato solicita a indicação pela instituição de novo representante
no Conselho Estadual de Saúde/ SES; 3. Convite para evento dos 70 anos da GEAP Autogestão em Saúde que
ocorrerá no dia 02 de setembro às 19 horas na ALESC; 4. Convite para a Solenidade de Abertura do XXXVIII
Congresso Brasileiro de Oftalmologia que acontecerá no dia 02 de setembro às 19:45h no Centro Sul; 5. Convite
para a posse da Nova Diretoria do SIMERSUL, gestão 2015/2018, que acontecerá em 03 de setembro às 20h em
Criciúma; 6. Congratulações pela posse da nova diretoria, do colega sindicalista José Carlos Cortelassi, de
Londrina, do Senador Dário Berger, do Senador Paulo Bauer, do Dep. Estadual Serafim Venzon e da Dep. Federal
Carmen Zanotto.
2.2. Correspondências expedidas: ofício circular nº 09/15 enviado a todos os convidados que compareceram a
nossa posse, agradecendo-os pelas suas presenças.
2.3. Encaminhamentos: Dr Oscar irá representar o sindicato no Congresso Brasileiro de Oftalmologia; Dr Dimitri
representará o sindicato no evento dos 70 anos da GEAP Autogestão em Saúde; Dr. Vânio, Dr. Leopoldo e Dr.
Fabrízio participarão de reunião do COSEMESC dia 02 de setembro às 18h.; Dr. Vânio juntamente com a Dra.
Lisiane irão representar este sindicato na posse do SIMERSUL.
3. Informes:
3.1. Diretoria Executiva: Dr. Vânio abre a palavra para que todos se pronunciem a respeito da renúncia dos
Diretores, Cyro Soncini e Eliane Soncini. Todos lembraram da importância dos colegas agora ex-diretores. Dr.
Vanio ressalta a certeza que o SIMESC sempre poderá contar com eles. Também frisou que a recomposição da
diretoria será feita respeitando o nosso Estatuto. Dr. Leopoldo relata contato feito na SES a respeito do pleito dos
médicos do IPQ referente ao não recebimento da RPM. Foram observados falhas no registro dos atendimentos, na
locação dos profissionais e no próprio decreto ficando agendada uma reunião para o dia 08 de setembro às 15:30h
no sindicato. Dr. Renato Figueiredo relata seu trabalho de acompanhamento e filiação dos médicos da PMF e
sugere que o mesmo trabalho seja realizado em todos os outros serviços. Dr. Daniel informa contato da Dra. Tanise
(Joinville) solicitando presença para discutir RPM com os médicos da SES daquele município.
3.2. Plantão de Diretoria: Dra. Vanessa destaca que o Dr. Gilberto informou ter recebido uma ligação de Mafra a
respeito da suspensão da internação pediátrica no Hospital de Mafra. Dr. Marcelo fica responsável pelo plantão
nesta semana.
3.3. Diretorias Regionais: nada relatado.
4. Ordem do Dia:
4.1.Revista SIMESC: foi apresentado o espelho da revista do SIMESC Nº 150, que terá como matéria de capa a
posse da diretoria, gestão 2015-2018. A revista circulará em outubro.
4.2. Greve Residentes: Dr. Dimitri apresenta série de slides sobre a Lei 12.871/13 (Mais Médicos) e Decreto
8497/15 (Cadastro Nacional de Especialista). Informa sobre o movimento nacional de valorização da residência
médica desencadeado no IV Fórum Nacional de Ensino Médico. Após explanação, Dr. Vânio passa a palavra aos
convidados, Dr Carlos Breda, tesoureiro da ACMR e Dr. Douglas Muniz Barbosa, presidente da ACMR. Dr.
Douglas apresenta o Movimento Nacional dos Médicos Residentes e esclarece que a intenção é melhorar as
condições de trabalho e remuneração dos residentes, mas também melhorar a qualidade dos serviços e buscar uma
aproximação com os usuários e finaliza solicitando apoio do SIMESC. Dr. Vanio ressalta que o maior prejudicado
em uma greve de residentes é o próprio residente e sugere outras formas de mobilizações e paralisações. Dr.
Douglas aceita a sugestão e diz que conversará com os membros da Comissão Nacional dos Residentes sobre o
assunto. Dr. Dimitri salienta que já está na Câmara dos Deputados, nova redação do Decreto 8497/15 (Cadastro
Nacional de Especialista). A princípio está marcada para 24 de setembro p.v. a paralisação dos médicos residentes.
Dr. Vanio colocou a estrutura do SIMESC à disposição da ACMR.
4.3. SPDM/SAMU Será definido em reunião entre Dr. Vanio, Dr. Leopoldo, Jurídico SIMESC e Médicos
vinculados ao SAMU.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião: Posse Diretoria SIMESC – avaliação.
6. Assuntos informais: Contribuição Sindical Urbana, programa Conversas Cruzadas.
Florianópolis, 31 de agosto de 2015.
(Ata redigida por Marcio Alex Cardoso, servidor SIMESC).

