Ata da 266ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 05/10/2009. 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: Zulma informa que foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Florianópolis no dia 28 de setembro
o PLC 1031, do prefeito Dário Berger, que institui gratificação de serviços de urgência e média complexidade,
gratificação de gestão do Sus, adicional de hora plantão, gratificação pelo exercício de especialidade médica e
odontológica e indenização de sobreaviso; que também na Câmara de vereadores nessa mesma data foi discutido o
fechamento da Emergência do Hospital Florianópolis, que deverá passar por uma reforma no piso térreo e 1º andar
já a partir do mês de outubro, com prazo de conclusão para 180 dias, sem que houvesse consenso entre vereadores
e hospital; que em relação ao PRO-SUS, que discute a implantação da CBHPM, o PCCS e o Salário Mínimo no
Sus, em 2009 foram criados os Fóruns Regionais, estando o Simers a frente do Fórum da região Sul ( em 2007 e
2008 o Pró-Sus contava com comissões estaduais). Tanise informa sobre confirmação da reunião com os
acadêmicos de medicina da UFSC no dia 07 de outubro às 15 horas e que recebeu e-mail de um acadêmico da
FURB que está organizando cursos de atendimento de urgência, pedindo apoio do Simesc para divulgação. Dr.
Rodrigo entrega o relatório dos atendimentos efetuados pelo jurídico no mês de setembro, que totalizou 247
atendimentos e elogia a organização do evento ocorrido em Joinville, sobre Direitos Trabalhistas e
Previdenciários. Roman informa que participou juntamente com Cyro e Eliane da reunião com a UnimedFlorianópolis hoje às 12 horas, havendo proposta da Unimed em ampliar a parceria com o Simesc , inclusive no
resgate dos inadimplentes, assim como sua intenção em fazer com que o cooperado entenda o benefício da
parametrização. Vânio informa sobre a brilhante participação da Assessoria Jurídica no evento em Joinville; sobre
conversa mantida com Dr. João Ghizzo, coordenador do curso de medicina da UNISUL, tendo recebido resposta
positiva à solicitação de espaço curricular para o Simesc. Cyro informa que conversou com todos os coordenadores
dos cursos de medicina fazendo a mesma solicitação e que também foi exitoso no pleito; sobre reunião sindical em
Blumenau no dia 29 de setembro, com a presença também das diretoras Eliane, Zulma e Sônia, com uma mini
palestra proferida por ele e Dr. Erial a respeito de Sobreaviso, seguida por debate e encaminhamentos referentes ao
sobreaviso nos Hospitais Santo Antonio e Santa Izabel. Estiveram presentes ao evento, os Diretores clínico e
técnico do Hospital Santo Antonio e o Diretor clínico do Hospital Santa Izabel , além dos três diretores da Regional
de Blumenau. Cyro informa ainda sobre pedido de renúncia do diretor jurídico adjunto – Sidney Dachi, que deverá
ser apreciado na próxima Assembléia Geral Ordinária (AGO) em dezembro; sobre convite feito à Dra. Jucélia
Guedert, que representa o Simesc no Comitê de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal, para que venha ao sindicato
nos colocar a par dos debates lá efetuados; sobre convite recebido do Conselho Regional de Medicina para entrega
de diploma do mérito médico no dia 16 de outubro às 20 horas na ACM e sobre convite da Câmara de Vereadores
para participar de homenagem ao dia do médico, que acontecerá às 19 horas do dia 07 de outubro. Renato informa
que o Boletim Médico está na gráfica. Gilberto comenta que um evento importante como o de Joinville merecia ser
melhor prestigiado pelos médicos. Presente à reunião, o Dr. Jaílson Lima, deputado estadual, que coloca à
disposição do Sindicato espaço para exercício da cidadania, junto à ALESC. Cesar informa sobre reunião do
Cosemesc (no Simesc) para definir estratégias para a reunião com a Secretaria de Estado da Saúde no dia 07 de
outubro às 19 horas, para tratar da GDPM.
Ordem do Dia:
3.1. Diretoria de Assuntos Sócio-culturais – Eliane, diretora social, relata que tem procurado trabalhar em
parceria com as outras entidades nos eventos médicos. Convida a todos para a inauguração da nova sede da
Associação Catarinense de Medicina no dia 16 de outubro às 21 horas, antecedendo o jantar dançante. Informa que
hoje fará o sorteio de 10 convites para médicos sindicalizados da grande Florianópolis, excluídos os integrantes da
diretoria executiva. Convida a todos para a reunião do dia 19 de outubro na Alesc às 19 horas, quando serão
homenageados os médicos Francisco Karam (Videira), Asdrubal Ubiratan Jaime (Rio Negro), Gabriel Dequech
Filho (Mafra), Hélio Mendes (Florianópolis), Ernesto Francisco Damerau (Florianópolis), Altino Lemos de Farias
(Curitibanos) e Aílson Confúcio Lima (Florianópolis), indicados pelo Sindicato.
3.2. Sobreaviso Médico – Cyro faz relato histórico do Sobreaviso médico em Santa Catarina, comentando que a
Resolução do Conselho Federal de Medicina veio tão somente auxiliar os médicos nas suas reivindicações nesse
quesito. Relata a respeito do sobreaviso médico no Hospital São Francisco de Assis, em Camboriú, que estava

pagando R$ 15,00 a hora, numa parceria entre hospital e prefeitura, sendo que aquele atrasou nos pagamentos. O
contrato encerrou-se em 31 de agosto passado e o hospital propôs a retirada da clínica cirúrgica do sobreaviso,
além de uma redução no valor para R$ 10,00 a hora. O Simesc esteve em reunião com os médicos de Camboriú em
02 de setembro, onde os mesmos colocaram sua posição de não abrir mão do sobreaviso da clínica cirúrgica, da
cobrança do valor de R$ 15,00 a hora e do pagamento dos atrasados, com o compromisso de manter a escala de
sobreaviso até 31 de outubro. Duas reuniões já agendadas foram desmarcadas pela Prefeita. Amanhã o Simesc deve
protocolar documento que será encaminhado à Prefeita dando conta do risco de desassistência à população, assim
como comunicação ao Ministério Público e Conselho Regional de Medicina. Foi encaminhado ao Diretor Clínico
do hospital documento com algumas considerações do sindicato a respeito da negociação. Dr. Gustavo Deboni,
cirurgião pertencente ao corpo clínico daquele nosocômio, presente à reunião, tece os seguintes comentários: 1º que o hospital pediu para acertar o pagamento em R$ 10,00 a hora e que os médicos estão analisando, 2º - que o
hospital recebeu uma verba do Estado para pagar parte dos atrasados (cerca de 30%), 3º - que pelo fato de a
Prefeita sempre ter cumprido com o pagamento de sua parte no acordo (50%), a mesma não se sentiu obrigada a
participar das reuniões. Cyro lembra que a responsabilidade pelo atendimento é da Gestão Municipal; que os
plantonistas do hospital São Francisco de Assis precisam ser comunicados sobre possível ausência do sobreaviso a
partir de 1ºde novembro, assim como a população deverá ser comunicada sobre a situação através dos meios de
comunicação.
3.3. Lages – Em setembro de 2008 os médicos reivindicaram pagamento de sobreaviso com base na Resolução do
CFM. Sem terem contatado o Simesc, cometeram vários erros na negociação. Resolveram parar o atendimento e o
Ministério Público se manifestou, recomendando aos médicos que retornassem ao trabalho, mesmo sem
remuneração. Em agosto de 2009 o diretor clínico do hospital ligou para o Simesc, que irá à Lages no próximo dia
08 de outubro, com Dr. Erial como Assessoria Jurídica, devendo prestar esclarecimentos acerca do parecer do MP.
Haverá recomendação do Simesc para que se reinicie todo o processo de negociação do sobreaviso em Lages.
No dia 09 de outubro o Simesc irá a Campos Novos, por conta da tentativa da prefeitura local em contratar
médicos pelo processo de pregão. Graças ao trabalho de conscientização dos médicos efetuado pelo Dr. Jonas,
presidente da Regional, não houve candidatos e foi agendada esta reunião com o Secretário Municipal de Saúde.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião: dia 20/10/09 às 19 horas: Defensoria Médica / plantão de
diretoria / contratos do jurídico / situação da casa.
5. Assuntos Informais: Cyro passa o nome dos médicos não sindicalizados presentes à reunião de Blumenau e
pede à Eliane e Zulma, que juntamente com Sônia, façam os contatos. É procedido o sorteio dos 10 convites para o
jantar dançante do dia do médico na ACM.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc).
Florianópolis, 05 de Outubro de 2009.

