Ata da 280ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 22/02/2010. Hora 19h30min. 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 (30 minutos): Cyro sugere que o tempo dos informes seja estendido para 40 minutos. Aprovado.
2.1. Diretoria Executiva: Cesar informa sobre assembléia em Itajaí, com os médicos do hospital e maternidade Marieta
Konder Bornhausen, no dia 11 de fevereiro pp, onde também estiveram presentes pela diretoria executiva os diretores
Vanio e Zulma e pela diretoria regional os diretores Márcio, Jorge e Mauro, onde foi fechada posição para recebimento
do sobreaviso em 11 especialidades, no valor de R$ 10,00 reais a hora (1/3 da hora plantão) a partir de 1° de abril pv,
aumento da hora plantão de R$ 25,00 reais para R$ 30,00 reais a partir de janeiro pp e pagamento da chamada
remunerada para as especialidades não contempladas no sobreaviso, no valor de R$ 120,00 reais a hora. Vânio lembra
que toda a diretoria do hospital esteve presente na assembléia. Tadeu informa que está declinando da posição de
representante do Simesc na mesa municipal de negociação permanente do Sus, como membro titular, indicando a Dra.
Mílcia A. Zaidan para ocupar seu lugar. A mesma, presente à reunião, aceita o convite, recebendo o aval da diretoria e
sendo convidada pelo presidente a participar das reuniões ordinárias da diretoria executiva, na medida das suas
possibilidades. Tadeu informa ainda que será votado na Câmara Municipal em 23/02/10, lei regulamentando a proibição
do fumo em locais fechados ou semi-abertos de uso coletivo, que entra em vigor a partir de 25 de março pv. Cyro dá os
seguintes informes: sobre reunião do Cosemesc no dia 12 de fevereiro pp, para tratar das avaliações para a progressão
da GDPM, onde esteve presente juntamente com Clayton e Roman; sobre projeto de lei que continua tramitando na
ALESC e versa sobre monitoramento dos centros cirurgicos por equipamentos de áudio e video; sobre projeto de lei
tramitando na ALESC, que institui a “fila Zero” para realização de “exames de radioterapia, quimioterapia e ressonância
magnética”, no atendimento aos pacientes dos hospitais públicos estaduais e dos conveniados com o Sus; sobre ofício
recebido do hospital Evangélico de Brusque, informando estar sem recursos para pagamento do sobreaviso médico; que
a Assessoria Previdenciária do Simesc entrou com reclamação judicial no Supremo Tribunal Federal contra o Ministério
da Saúde pela negativa em conceder a aposentadoria especial a quem de direito, além de estar através de embargos
declaratórios ao STF solicitando esclarecimentos sobre pontos da decisão, que está tentando audiência com IPREV e
Prefeitura Municipal de Florianópolis e solicitando esclarecimentos à SES por notícia de que a aposentadoria especial
estaria sendo paga pela média dos vencimentos. Jolnei informa sobre reunião com o hospital regional de São José e a
Secretaria de Estado da Saúde para decidir sobre a reclamatória dos médicos residentes da cirurgia geral.
2.2 Plantão de Diretoria: Zulma informa sobre telefonema recebido em 10 de fevereiro pp.da Dra. Suzana Almeida,
tesoureira da DR Joinville, solicitando informações acerca da GDPM, no que foi atendida e Cyro relata que no dia 19 de
fevereiro pp. recebeu telefonema de colega médico de Guaramirim, Dr. Eduardo, relatando que após reassumir
Prefeitura daquela localidade o prefeito fechou o Centro Cirúrgico do hospital, tendo sido orientado sobre os passos a
seguir.
2.3 Diretorias Regionais: Nada enviado
3. Ordem do Dia:
3.1. Assembléia Geral Extraordinária Estadual Lages – 23 fev 2010: Cyro dá os informes sobre a situação do
sobreaviso médico no hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Novamente o Ministério Público recomendou ao Diretor
Clínico que os serviços não sejam interrompidos. O jurídico do Sindicato elaborou resposta, que foi assinada pelo
diretor clínico, informando ao MP que o Simesc estará a frente das negociações. Amanhã, comitiva do Simesc se
reunirá com os Promotores que assinaram a recomendação. Hoje o diretor clínico reuniu-se com algumas autoridades
para debater sobre o assunto. Segundo a jornalista do Simesc, o assunto tem tido espaço na mídia há algumas semanas.
3.2. Relatórios Diretorias Regionais (Secretaria Geral): César informa que Renato e Vânio manifestaram-se pela
adequação do relatório sugerido. Cyro faz algumas sugestões. Não houve manifestações das diretorias regionais. César
elaborará o documento final, que deverá ser aprovado em reunião de diretoria.
3.3. Diretorias Regionais – proposta de trabalho (Vice-presidência): Vânio solicita novas sugestões para esse
trabalho e Cyro sugere que se defina prioritariamente o que vai ser tratado no contato com as DRs.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: BM 128 / Perguntas (encaminhamentos).
5. Assuntos Informais: Cyro comunica à DE que os funcionários reiniciarão o trabalho junto aos inadimplentes.
Apoiado. Cita a relação dos inadimplentes, para que os diretores façam contato com aqueles conhecidos.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 22 de fevereiro de 2010.

