Ata da 262ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 31/08/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes: Tadeu informa que está de posse da listagem de médicos da Prefeitura Municipal de
Florianópolis; sobre reunião amanhã (01/09) do Conselho Municipal de Saúde. Tanise informa sobre visita de
Diretor da Denem (Diretoria Executiva Nacional dos estudantes de medicina) ao Simesc, que contribui
financeiramente com a entidade; sobre contatos realizados com os coordenadores dos cursos de medicina,
convidando-os para o jantar de posse e sobre participação na posse do coordenador do curso de medicina da
Universidade Federal de santa Catarina, Dr. Rogério Moritz; sobre conversa com o Jurídico a respeito do valor
de insalubridade recebida pelos médicos do Estado, com orientação para que sejam trazidos alguns
contracheques para melhor análise. Dr. Erial faz relato sobre caso ocorrido em Lages, onde médica do PSF foi
acionada criminalmente por instrução incorreta do Procurador do Município. Eliane informa sobre reunião
amanhã (01/09) na ACM, da comissão formada para organizar as comemorações da Semana do Médico, onde
ela e Sonia representam o Simesc. Cyro dá os seguintes informes: 1. Reunião do Conselho Estadual de Saúde /
dia 26, a) apresentado, através de ofício, o Dr. Vânio – Conselheiro Suplente / Simesc. b) Assuntos: recomposição de comissões internas. – atendimento nos UPAs e Salas de Estabilização. – posicionamento da
SES frente aos problemas relatados no Hospital Regional de São José. 2. Reunião com corpo clínico do hospital
São Francisco de Assis, em Camboriú, na próximo dia 2 de setembro. Assunto: sobreaviso médico. 3. Simed
Pernambuco – informa movimento demissionário dos médicos em Caruaru e pede apoio.
3. Ordem do Dia:
3.1.Médicos da Prefeitura Municipal de São José – (Carga horária / equiparação salarial / condições de
trabalho) – Colegas médicos daquela Prefeitura estão solicitando ao Simesc que intermedie negociação entre o
corpo clínico e o grupo gestor, numa solicitação de equiparação salarial com os médicos do PSF entre outros.
Presente à reunião alguns dos especialistas que lá atuam. O Simesc encaminhará ofício ao Prefeito de São José,
não só justificando e apoiando as reivindicações dos colegas especialistas, como também solicitando por uma
audiência.
3.2.Hospital Nereu Ramos – (controle de horários) – Dr. Bonnassis, diretor técnico do HNR, comparece à
reunião para solicitar ao Simesc a intermediação junto aos médicos daquele nosocômio, que estão temerosos de
cumprir o termo de ajustamento de conduta (TAC) nos moldes em que vem sendo cumprido, seja, presença
médica no momento da necessidade do serviço e não mero cumprimento de horário. Informa que há registro de
todas as atividades cumpridas pelos médicos naquela unidade de saúde. Cyro sugere que se encaminhe
documento aos médicos do HNR dando conta da posição do Sindicato, que defende não só o cumprimento da
carga horária, mas também a flexibilização acordada, de forma a atender a necessidade da entidade, da
população e do médico. Ressalta da necessidade de o gestor hospitalar colocar a situação para o gestor da
Secretaria de Estado da Saúde, para que a flexibilização seja oficializada. Assim sendo, fica decidido que o
Simesc enviará documento ao Diretor do HNR.
3.3. Avaliação Eventos (Jantar / AGE / RDP) – O jantar de posse que reuniu cerca de 300 convidados no
Hotel Majestic, foi tido por todos como um evento de sucesso, resultado de um trabalho de equipe capitaneado
pela nossa Diretora Social. A eleição das Diretorias Regionais de Lages, Laguna, Xanxerê e Caçador foi o
resultado positivo da AGE, avaliado como um processo ágil e bem conduzido pelo Presidente do Sindicato. A
nova dinâmica da Reunião de Diretoria Plena, com espaço no período matutino para a Diretoria Executiva e no
período vespertino para as Diretorias Regionais foi aprovada e elogiada por toda a Executiva, pois dessa forma,
todos tiveram a chance de se pronunciar acerca da situação atual e das metas a alcançar.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião: (14/09/09): Liberação de Diretores Simesc (Servidores federais,
estaduais e municipais); Diretoria Jurídica.
Assuntos Informais: Nada discutido.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 31 de Agosto de 2009.
REFORMA ORTOGRÁFICA: Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento
começar pela mesma vogal (ex. ANTI-INFLAMATÓRIO).

