Ata da 304ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 30/08/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem correções.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Leopoldo informa que haverá Reunião da Comissão da GDPM no próximo dia 1° de setembro,
na ACM; comunica que se reuniu com médicos do CEPON e que concluíram o rol de reivindicações à FAHECE. Dr.
Ângelo Kniss relata audiência no dia 25 (quarta-feira) na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra o
Corpo Clínico do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, Estado e Município de Lages. A audiência contou com a presença
do administrador do HNSP e seu procurador, procuradores do Estado e Município e advogado do CREMESC. O Corpo
Clínico foi representado pelo Dr. Paulo César e o Simesc pelo Diretor Regional Dr. Fernando Pagliosa, ambos
acompanhados do advogado do Sindicato Ângelo Eduardo S. Kniss. Na audiência o Juiz afastou a preliminar da
ilegitimidade do Corpo Clínico, argüida pelo Simesc, mantendo-o na posição de réu. Na mesma oportunidade, analisando
outra preliminar argüida pelo Simesc, o juiz deferiu a inclusão dos dezoitos municípios integrantes na Associação dos
Municípios da Região Serrana (AMURES) no pólo passivo da demanda (figurarão como réus também), além da própria
AMURES e o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Foi designada uma audiência para o dia 15/09, às 14:00hs, no salão do
júri do Fórum de Lages, para tentativa de conciliação. É obrigatória a presença de todos os réus pessoalmente sob pena de
multa no valor de R$ 1.000,00 pela ausência injustificada. Cyro trouxe a mesa as principais decisões do Conselho Estadual
de Saúde, em suas reuniões ordinárias dos dias 28 de julho e 25 de agosto a saber: aprovação de moção de repúdio ao STF,
pela admissão de complementação de honorários para médicos e hospitais por pacientes SUS (Giruá - RS); aprovação da
resolução contra terceirização na Gestão e Gerência de serviços próprios; aprovação de moção pela procedência da ADIN
1923/98 – contra organizações sociais. Na reunião de agosto, a Secretaria de Estado da Saúde apresentou o Plano de
ajustamento na rede de atenção nas regiões Norte e Nordeste do Estado (atenção primária, média e alta complexidade). As
contas do 3° e 4° trimestre/ SES de 2009 foram rejeitadas, e também foi apreciada manifestação dos servidores de
enfermagem do Hospital Florianópolis contra as más condições de trabalho. Cyro ainda informou que nossos servidores já
iniciaram os contatos com os sindicalizados inadimplentes (referente 2° semestre 2010).
2.2. Plantão de Diretoria: Eliane não refere telefonema relevante. Cyro assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: Diretoria Regional de Videira enviou relatório trimestral das atividades, ainda com incorreções.
Diretoria Regional de Joinville enviou ata de reunião realizada (agosto), com registro de dificuldade no atendimento do
jurídico: estamos tomando providencias. Relata também a sobrecarga do trabalho dos médicos na maternidade Darcy
Vargas: foi sugerido pressionar a Secretaria de Estado da Saúde em busca de contratações (o concurso está homologado!).
3. Ordem do Dia:
3.1. Situação Médicos vinculados à Prefeitura São José: Cyro faz breve relato de situação em São José, desde o início
do movimento por equiparação salarial entre especialistas/ ESF, em novembro de 2008, culminando com a paralisação de
aproximadamente 40 dias em 2009 e com o acordo firmado em 22 de abril que encerrou a greve. Desde aquela data o
Sindicato e os médicos vem tentando obter do Prefeito o cumprimento do acordo, o que não se concretizou. Médicos de
São José, presentes à reunião, relataram o atual quadro de desanimo e de demissões no serviço público, com várias equipes
PSF desconstituídas. Queixam-se de sobrecarga no trabalho e de terem que atender em vários locais, tal qual “médico
itinerante”, em descompasso com os princípios do PSF. Tentamos buscar uma saída para a atual situação. Após debate, foi
decidido convidar o COSEMESC para esta luta, a iniciar pela inclusão do assunto na pauta da reunião marcada para o dia
14 de setembro. Devem os médicos de São José permanecerem alertas para as deliberações do Prefeito.
3.2. Conselho Deliberativo FENAM – relato da reunião 27 / 28 de agosto: Na verdade a reunião foi de Diretoria
Executiva da FENAM, com a seguinte pauta: paralisação dos médicos residentes (a quem foi reafirmado apoio); agenda
das reuniões (núcleo 1 vez por mês; Executiva a cada 2 meses; Conselho Deliberativo 6/6 meses); calendário de entidades
nacionais (26 outubro, em Brasília; 26 de novembro Fórum Nacional contra o crack; 08 a 10 dezembro reunião das
entidades médicas em Aracajú) e greve dos médicos peritos. Quanto a este quesito, a FENAM recebeu diretores da
Associação Nacional dos Médicos Peritos e com eles debateu a participação da FENAM no processo, que ficou
estabelecido em apoiar sem interferir. Os diretores do Simesc presentes à esta reunião (e aos debates), Vânio e César,
apresentaram à Diretoria proposta de manifesto aos médicos peritos que, após leitura, foi aprovada por unanimidade (e será
disponibilizado em nosso site).
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião da FMSB (avaliação), Boletim Médico.
5. Assuntos informais: Diretores Executivos manifestaram-se quanto às “suas janelas de presença” na sede do Simesc.
Florianópolis, 30 de Agosto de 2010.
(Ata redigida por Eliane Soncini, Diretora de Assuntos Sociais e Culturais do Simesc).

