Ata da 347ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 12/09/2011. Hora 19h30 min. 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: Zulma informa sobre a edição da Portaria MS 2027de 25 de agosto de 2011,
que altera a Portaria 648/GM/MS de 28 de março de 2006, na parte que dispõe sobre a carga horária
dos profissionais médicos que compõem as equipes de ESF e na parte que dispõe sobre a suspensão do
Piso de Atenção Básica (PAB variável), permitindo novas configurações de carga horária, assim como
novos percentuais de repasse mensal do incentivo financeiro. Eliane informa que o Dr. Paulo Norberto
Discher de Sá (0620) tornou-se sócio vitalício. Sônia informa que está agendada reunião com os
sextanistas de medicina da UFSC para o dia 21 de setembro às 15 horas, no HU. Cyro faz os seguintes
informes: que no dia 06 de setembro, participou juntamente com Vânio, de audiência com o Diretor do
Hospital da Polícia Militar, com o pedido de que “os médicos sejam ouvidos durante os trabalhos de
ajustamento nos procedimentos dentro daquela unidade” (hoje, médicos do hospital vieram ao
Sindicato conversar com o Presidente Cyro Soncini, para se inteirar da audiência ocorrida); que no dia
09 de setembro recebeu em visita o colega João Gouveia, do Sindicato Médico do Pará; que recebemos
convite das Entidades Médicas Nacionais para participar do Seminário: Atual Conjuntura da Medicina
Brasileira, e a Necessidade de sua Regulamentação, a realizar-se no dia 20 de setembro no Senado
Federal.
2.2. Plantão de Diretoria: Zulma recebeu ligação de colega de Araranguá, que atua no Hospital São
Sebastião de Turvo, relatando situação de apropriação indébita de honorário médico. A situação
relatada será melhor avaliada e levada para apreciação do jurídico do Simesc. César assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: DR Laguna - Dr. Odimar Pacheco (S) convidou o Simesc a participar de
reunião entre o corpo clínico do Hospital São Camilo, a administração daquele hospital e a Secretaria
Municipal de Saúde, para discutir a situação do hospital e a remuneração dos médicos.
3. Ordem do Dia:
3.1. Médicos lotados na Emergência / HGCR – manifestação: Os colegas Mariana Silva, Carolina
Bez e Osvaldo Oliveira, manifestaram na reunião, a preocupação dos médicos com a inauguração da
nova emergência, pela falta de recursos humanos, entre outras queixas. Foram orientados pelo Simesc
a documentar as queixas, coletando a assinatura de todos os médicos que lá trabalham e a apresentar o
documento ao diretor do hospital, com solicitação de respostas. Foram orientados ainda a notificar o
Conselho e o Sindicato pelo envio de cópia do documento. Ficou pré-agendada reunião entre o
Sindicato e os médicos emergencistas para o dia 20 de setembro.
3.2. Reunião FRSB / Curitiba (dias 9 e 10 Set 2011) – breve relato: César destaca a presença de
representantes de 5 dos 8 sindicatos que compõem a FRSB, além dos Presidentes de quatro das
Regionais Fenam. No dia 09 a deputada Manuela D’Ávila foi convidada a debater o PLC 555/10 (que
dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao servidor público titular de cargo efetivo, cujas
atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física) do
qual é relatora, tendo dado ênfase ao viés político da votação na Câmara Federal. Na oportunidade, a
Dra. Lucila Cardoso defendeu a inclusão de tópicos importantes ao projeto. No dia 10, o presidente da
Fenam, Cid Carvalhaes e o secretario de finanças, Jacó Lampert discutiram com os presentes, o
financiamento da Fenam e suas Regionais, dando conta de que 85% do financiamento da Federação
vêm da contribuição sindical, contra 15% da contribuição social. Representaram o Simesc no evento,
os diretores César Ferraresi, Vânio Lisboa, Zulma Carpes e Gilberto da Veiga, que se fizeram
acompanhar da assessora previdenciária Lucila Cardoso, da jornalista Camila Spolti e da coordenadora
administrativa Terezinha Koerich.
3.3. Reunião COSEMESC (dia 8 Set 2011) / a. presença SES / b. paralisação 21 setembro: O
Secretário de Estado da Saúde, Dalmo Claro de Oliveira, participou na quinta-feira (08/09) à noite de
reunião do Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina (COSEMESC), realizado na
sede do Sindicato dos Médicos (SIMESC), tendo confirmado que recursos federais para realização de
cirurgias eletivas estão previstos para serem repassados ao Estado no início do próximo ano. Dessa

forma, o valor proposto aos médicos e hospitais não será alterado por enquanto. Foram tratados
assuntos do interesse dos médicos servidores estaduais, tais como GDPM, contratação de RH,
gratificação ETI etc. Também foi discutida a adesão da categoria médica de Santa Catarina ao
movimento de suspensão do atendimento, por 24 horas, no dia 21 de setembro, dos planos de saúde
que não negociaram a revisão de honorários dos profissionais que prestam os serviços, penalizando a
todos e à relação médico-paciente.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reuniões Blumenau (AGE / RDP).
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 12 de setembro de 2011.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc)

