Ata da 298ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 12/07/2010. 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 (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dra. Graziela Dal Molin, presidente da Associação Catarinense dos Médicos
Residentes e Residente de Clínica Médica do Hospital Governador Celso Ramos, dá o informe do movimento
nacional dos médicos Residentes, com as vitórias obtidas, conforme já noticiamos. Informa da realização de
uma assembléia dos médicos Residentes de Santa Catarina para definir o posicionamento frente às
contrapropostas do governo e vem em busca de auxílio financeiro para custear sua ida a Brasília em 15 de
julho, para reunião com todos os representantes nacionais, o que lhe foi concedido. César informa que não está
conseguindo contato com o Sindicato de Novo Hamburgo; que está tentando viabilizar uma reunião para a
FMSB no dia 28 de julho em Brasília; informa ainda sobre reportagem do Jornal Hora, denunciando o caos na
saúde de São José, assim como reportagem do DC sobre a situação de médicos da Prefeitura de Blumenau,
decorrentes da cobrança do Termo de Ajustamento de Conduta. Eliane informa sobre contato mantido com os
médicos vitalícios, convidando-os para a homenagem que lhes será prestada no dia 26 de julho, na sede do
Simesc. Roman informa sobre reunião da Secretaria de Estado da Saúde com os diretores de todas as unidades
hospitalares para avaliar capacidade instalada das mesmas, visando melhores avaliações futuras na concessão
da GDPM. Cyro faz os seguintes informes: 1. que no dia 07 de julho, ocorreu reunião ordinária do
COSEMESC no Simesc, com a presença dos diretores Cyro, Eliane, Zulma e Jolnei, tendo como principais
pontos de pauta CBHPM/FEMESC; 2. que no dia 08 de julho aconteceu uma reunião entre Diretores e Jurídico
do Simesc, quando ficou decidido que serão cobrados todos os atrasados dos filiados com ações pelo jurídico,
que foram muitas as ligações ao jurídico por conta do escritório único, que continuamos batalhando pelo
retorno da contribuição sindical paga pelos médicos do Estado, que o artigo sobre o “consentimento
informado” irá para a home Page, que iremos ao CFM contra do Regimento Interno do hospital de Curitibanos,
que exigirdos médicos cumprimento de plantão e sobre o novo regimento do Jurídico, ainda sob análise; 3.
Sobre convite recebido para posse da nova diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Norte; 4. Sobre
convite para a entrega da comenda de Cidadão Catarinense ao Dr. Roberto D’Avila na ALESC no dia 21 de
julho; 5. Sobre convite para a formatura do curso de medicina da FURB no dia 16 de julho pv, quando
estaremos sendo representados pelo presidente da DR Blumenau – Dr. Geraldo Alves da Silva; 6. Sobre convite
para formatura do curso de medicina da UFSC no dia 16 de julho pv; 7. Sobre informação recebida de que a
UNIMED de São Bento do Sul não aceitou pedido da DR de São Bento do Sul para pagamento de filiações ao
Simesc (médicos cooperados).
2.2 Plantão de Diretoria: Ana informa sobre chamada não atendida, recebida do Paraná, não tendo conseguido
manter contato no retorno da ligação. Roman assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: Nada enviado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Concurso de Projetos/SES – OS administrando hospital? - Foi lançado e relançado edital pela Secretaria de
Estado da Saúde para concurso de projetos de OS, para execução de serviços atribuídos ao Hospital Regional de
São Miguel D’Oeste. Cyro informa de decisão tomada na reunião do Conselho Estadual de Saúde, que solicitou à
Secretaria de Estado da Saúde a retirada do edital de seu site, o que não foi atendido. Dr.Rodrigo tece comentários
sobre o gerenciamento de serviços por Organizações Sociais, informando que a legalidade existe desde que
observados dois princípios, quais sejam, o de resguardar o erário público e o de resguardar os serviços essenciais,
como saúde e segurança pública. Informa sobre decisão do Tribunal de Justiça do Estado pela não terceirização na
contratação de equipes para a Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde e sobre decisão do
Poder Judiciário Trabalhista em não permitir a terceirização na saúde, ainda que maquiada sob a forma de O.S. O
tema foi discutido pelos diretores presentes, que se manifestaram pela inadequação desse tipo de gerenciamento,
considerando a necessidade do compromisso do Estado com a saúde e a garantia dos direitos dos profissionais. Dr.
Rodrigo irá preparar uma denúncia em nome do Simesc.
3.2. Média e Alta Complexidade (tabela SUS): Cyro disponibiliza o documento do Ministério da saúde para a
“Assistência de Média e Alta Complexidade no Sus” para a diretoria. Lê o texto da lei da GDPM, onde se fala de
Alta e Média complexidade, e esclarece que há uma tabela do Ministério da Saúde explicitando o que é Média e
Alta complexidade. O Pacto pela Saúde prevê o atendimento integral regionalizado, o que sem dúvida vem em prol

da saúde do cidadão. Sugere a abordagem do tema no próximo boletim e que os diretores busquem informar-se
mais.
3.3. ENEM (Brasília): A abertura do encontro será no dia 27/07 , quando estarão presentes César e Zulma, no dia
28/07 acontecerá uma reunião da FMSB, ocasião da posse da nova diretoria, quando também Cyro se fará presente
e no dia 29/07 haverá a posse da nova diretoria da FENAM, com a presença do nosso representante Vânio. O
convite para participar do Enem foi estendido a todos os Diretores Regionais e Dr. Jonas Medeiros, presidente da
DR Centro Oeste, foi o único que afirmou poder participar. César, presidente eleito para a FMSB, informa sobre o
que está pretendendo para a primeira reunião: 1. feitura da ata de posse (os nomes de Santa Catarina ainda serão
definidos até lá, uma vez que por uma necessidade de composição de chapa os nomes foram escolhidos sem
consultar as pessoas). São cinco vagas para o Simesc e uma para o Simersul, sendo que por decisão da diretoria do
Simesc, uma dessas vagas será cedida para o Sindicato de Caxias do Sul (RS). Decidido disponibilizar a vaga de
suplente de Secretário Geral. 2. Sugestão de novo estatuto para a FMSB (César informa das suas proposições). 3.
Sugestão de pauta para primeira reunião em Florianópolis, no dia 28 de agosto, com posse festiva no dia 27
(reforma estatutária / tesouraria -inadimplências).
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Tesouraria (informações gerais) / Diretoria Regional Médio Vale
(Funcionário) / Diretoria Regional São Bento do Sul (aquisição de computador).
5. Assuntos informais: César informa sobre entrega a ele, de um aparelho telefônico para os contatos do sindicato
(48) 9621-8624. Terezinha informa sobre as últimas aquisições para as novas salas do Simesc.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC).
Florianópolis, 12 de julho de 2010.

