Ata da 283ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 15/03/2010. Hora 19h30min. 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: César informa sobre viagem sindical à Canoinhas no dia 09 de março, com comitiva formada pelo
presidente Cyro Soncini, secretário geral Cesar Ferraresi e 1ª secretária Zulma Carpes, onde aconteceu uma reunião com a
diretoria da Unimed para tratar da utilização da verba do FATES para financiamento da sindicalização dos médicos
cooperados e uma reunião com os médicos, presentes em número expressivo, com a presença dos diretores regionais Edson
Colla (PR), Juliano Brasil (SR) e Saulo Sabatini (TR), onde foram tratados vários assuntos ligados à atividade médica. No dia
10 de março a comitiva esteve em reunião de trabalho na DR Mafra, onde foi recebida pelo seu presidente, Dr. Gabriel Kubis
e onde também estiveram presentes alguns médicos, que foram atendidos nos seus questionamentos junto ao Simesc. Ambas
as reuniões cumpriram os objetivos. Informa ainda sobre ameaça sofrida por colega médica de São José no seu ambiente de
trabalho, tendo a mesma buscado orientações no Simesc. Roman informa sobre reunião com a SES para tratar da GDPM e
sobre fechamento da ala do Hospital Florianópolis que estava funcionando no HU, que deverá ser transferida para o Hospital
Governador Celso Ramos. Renato informa sobre reunião do conselho editorial no dia 17 de março às 17:30 horas. Dr. Angelo
Kniss informa sobre reunião com a Procuradoria Geral do Estado para tratar da contribuição sindical (desconto e repasse).
Vânio informa de mandato de prisão contra médico de Joaçaba, acusado de assédio sexual; sobre reunião dos núcleos de
trabalho da Unimed para traçar as propostas de ação para 2010; sobre reunião no dia 11 de março na sede do Simesc, com os
médicos residentes de Cirurgia Geral do Hospital Regional de São José, Maternidade Carmela Dutra, Hospital Infantil Joana
de Gusmão e Hospital Governador Celso Ramos, onde se fizeram presentes também os representantes da comissão estadual
de residência médica, Drs. Sérgio Duwe e Sérgio Stefens, o preceptor da residência médica da MCD, Dr. Jorge Abi Saab
Neto e o preceptor da residência de cirurgia geral do Hospital Regional, Dr. Nicolau Kruel, tendo sido definido que o Simesc
solicitaria audiência com a SES para buscar uma solução para o problema dos médicos residentes. Cyro informa que o
Simesc será recebido às 18 horas do dia 17 de março na SES, juntamente com uma comissão representativa dos médicos
residentes. Vânio informa ainda sobre reunião havida no dia de hoje, com anestesistas e cirurgiões do Hospital Florianópolis
para tratar da transferência daqueles para o Hospital Regional de São José. Cyro informa sobre convite do Conselho
Regional de medicina ao Simesc para participar da Solenidade de Abertura do “III Fórum de ética do CREMESC”, no dia 19
de março às 20 horas, no Hotel Mercure.
2.2. Plantão de Diretoria: Renato assume o plantão até o dia 24 de março, pois não haverá reunião no dia 22 de março (préferiado). Jolnei informa que não recebeu nenhuma ligação durante essa semana.
2.3 Diretorias Regionais: Encaminhada pelo Secretário da DR de Jaraguá do Sul, Dr. Maxwell de Oliveira, ata da reunião
das direções Administrativa, Técnica e Clínica do Hospital e Maternidade São José e Hospital e Maternidade Jaraguá,
ocorrida em 20 de janeiro de 2010, quando ficou decidido pelo sobreaviso remunerado nos dois hospitais, em 13
especialidades, no valor de R$ 5040,00 reais por especialidade e chamada remunerada pela 3ª edição da CBHPM, a partir de
1º de fevereiro, com recursos da Prefeitura.
3. Ordem do Dia:
3.1. SAMU – O assunto será debatido na reunião do conselho estadual de saúde, onde Dr. Cyro Soncini é o representante
titular do Simesc e o Dr. Vânio Lisboa o suplente. Tramita no Tribunal de Contas do Estado denúncia feita pelo Simesc por
conta da irregularidade dos contratos no SAMU (denúncia nº 08/00350863), estando o processo pendente de apreciação do
relator, já tendo sido protocolizada defesa da SES. Há um protocolo de intenções (minuta) elaborado pela comissão
intergestores bipartite (CIB), que prevê um consórcio estadual de saúde firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e as
prefeituras interessadas, onde aquele será responsável pelo gerenciamento pleno do SAMU. Drs. Erial e Angelo avaliam a
proposta como interessante para os médicos que vierem a ser contratados.
3.2. Representações / Tarefas específicas – Cyro relembra a todos os diretores da executiva sobre suas representações e
pede a todos que acompanhem os assuntos ligados a sua representação, trazendo informações para conhecimento dos demais.
Chama a atenção para as tarefas específicas.
3.3. Janelas – Cyro lembra que mesmo aqueles que não estão liberados dos seus vínculos empregatícios, têm tarefa a cumprir
no Simesc. Pela Prefeitura Municipal de Florianópolis estão liberados parcialmente César, Zulma e Ana Cristina e pela SES
estão liberados parcialmente Vânio, Leopoldo, Anamar, Renato, Tanise e Valdete. Ficam definidos os horários que cada
diretor deverá cumprir no Simesc e o Presidente informa que o compromisso está firmado.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: (dia 29/03/10) – Boletim Médico / Acadêmicos (Estratégia para 2010).
5. Assuntos Informais: Gilberto solicita horário do Jurídico para prestar assessoria jurídica à diretoria executiva e Vânio
sugere, que como outrora, se mantenha informalmente as reuniões às 6ªs feiras.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc)
Florianópolis, 15 de março de 2010.

