Ata da 308ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 04/10/2010. 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: César informa de reunião em Lages (Hospital Nossa Senhora dos Prazeres), presentes Cyro,
César, Terezinha e Ângelo, Drs. Edson Subtil (Tesoureiro Regional de Lages ), Paulo César (Diretor Clínico), Appel
(Vice Diretor Clínico), João Carlos (Diretor Técnico), estavam presentes no total de 28 médicos de Lages. Decisão de
como ficará o sobreaviso no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres a partir de 5 de outubro, quando encerra o
compromisso assumido para pagamento do mesmo. Por solicitação do Dr. Paulo César o Corpo Clínico decidiu
prorrogar o sobreaviso até 20 de outubro, devido ao pouco tempo hábil para tomar todas as providências necessárias
até 05 de outubro e também devido às eleições, fato este que inviabilizaria a divulgação pela mídia e o envolvimento
das lideranças políticas estaduais. Até o dia 20 de outubro o SIMESC e o Corpo Clínico mobilizarão as entidades
locais (Imprensa/ Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria de Desenvolvimento Regional/ Conselho Municipal de
Saúde/ AMURES/ Câmara Municipal/ Ministério Público e Judiciário), bem como outras entidades (Governo do
Estado/ CREMESC/ Secretaria Estadual de Saúde). Ficou agendada nova assembléia do Corpo Clínico do Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres para dia 19 de outubro, às 20 horas em Lages. Vânio informa sobre reunião na Secretaria
Estadual de Saúde sobre a Judicialização da Medicina, na qual ficou acertada uma reunião entre as Assessorias
Jurídicas das Entidades Médicas e do Estado, para verificar a forma de pagamento da CATEME. Na mesma reunião
foi reiterado o pedido da concessão dos 30 pontos (GDPM) aos médicos emergencistas, bem como a interferência da
SES na questão do pagamento do sobreaviso no hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages. Presentes na reunião
Vânio e Cyro, além de diretores das demais Entidades Médicas, Secretário de Saúde, Diretores da SES e Assessoria
Jurídica (Procuradoria) da SES.
Cyro informa do recebimento de convocação do Ministério Público do Trabalho, para audiência no dia 18 de outubro,
para tratar de assunto referente ao SAMU em Procedimento Investigatório; estarão presentes Cyro e Advogado do
SIMESC (incluído como ponto de pauta). Esteve presente na Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde, onde
foi apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde, o Complexo Regulador – conjunto de centrais, com objetivo de
regular e administrar as vagas; consultas/ exames, internações, urgências. Estão iniciando a regulação pelas UTIs, com
a intenção de criar um complexo regulador em cada macroregião. Na mesma reunião foi debatida a situação do
Hospital Florianópolis, das difíceis condições de trabalho, ficando aprovada a recomendação de assegurar condições
mínimas para o seu funcionamento, informar melhor à população de que o mesmo apresenta atualmente estrutura
semelhante a uma UPA, reorientar operadores (SAMU, Bombeiro, Polícia); acelerar e concluir a obra de reforma.
Dia 30/09, Assembléia Unimed Grande Florianópolis decidiu convidar três representantes do COSEMESC para
compor a Comissão de Avaliação para Aquisição do Hospital (incluído como ponto de pauta). Tanise informa que
juntamente com Dr. Hudson, participou de reunião com acadêmicos da UNIVILLE, para apresentar o SIMESC.
Houve solicitação de ajuda financeira para a formatura.
2.2. Plantão de Diretoria: César relata não ter recebido nenhuma ligação. Repassou o celular de plantão a Sônia.
2.3 Diretorias Regionais: Nenhum.
3. Ordem do Dia:
3.1. Rio do Sul: Reunião será no dia 07/10, às 17:00h (Cyro, Roman, Assessor Jurídico). Cyro apresenta algumas
sugestões e estratégias para esta reunião (contratação de plantonistas / situação funcional da emergência/ UTI/ prólabore/ valor da hora plantão). Possibilidade de gratificação para UTI, emergência e sala de parto. Outro ponto a ser
discutido é o PCCS na Prefeitura Municipal de Rio do Sul, que deverá ser debatido com os médicos que possuem
vinculo municipal. Já foi realizada a mobilização local.
3.2. Jantar Dia do Médico (22 de outubro): Eliane apresenta o esquema montado pela ACM para o jantar
comemorativo ao Dia do Médico. O SIMESC reservou 4 mesas e os convites estarão disponíveis a partir da semana
que vem a R$ 80,00 por pessoa. Cyro solicita a participação de nossos diretores. Definido também o sorteio dos
convites (5) para os médicos sindicalizados da Grande Florianópolis que serão comunicados para manifestarem via
SMS. Neste evento o SIMESC estará homenageando seus novos médicos vitalícios (Drs. Lincoln Virmond de Abreu,
Roberto Morigutti, Bernardo Hund). O SIMESC participará da divulgação e promoção do evento.
3.3. Outdoors Dia do Médico: Jornalista Andressa apresenta orçamento e projeto para o mesmo. Serão 10 unidades
por um período de 14 dias. A ACM e o CREMESC aceitaram participar do evento. Nos próximos dias estaremos
analisando a arte final do projeto.
3.4. Reunião com médicos do SAMU: O SIMESC foi intimado pelo Ministério Público do Trabalho para audiência

dia 18/10/10 devido processo investigatório relacionado à situação contratual no SAMU. Por sugestão da Diretoria o
SIMESC estará solicitando manifestação dos médicos do SAMU e marcando uma reunião para o dia 14/10 no
SIMESC às 18:00h, para qual estaremos convidando os colegas que trabalham neste local.
3.5. Representantes COSEMESC para Comissão UNIMED/ Hospital: Por decisão da Assembléia Extraordinária
da UNIMED Grande Florianópolis no dia 30/09/10; estará sendo formada uma comissão para discussão/ analise
relacionada a compra de Hospital pela UNIMED. Nesta comissão estará incluso um representante do SIMESC. Após
debates e questionamentos faremos indicação para representar o SIMESC nesta comissão, tão logo chegue documento
com tal solicitação.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Situação do sobreaviso no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres
(Lages); Boletim Médico 131.
5. Assuntos informais: Andressa relata convite para Programa Conversas Cruzadas dia 07/10, sobre a questão da
compra do Hospital UNIMED. Cyro irá. Vânio sugere a analise da eleição e a composição da Assembléia Legislativa.
Será enviada correspondência parabenizando os médicos sindicalizados eleitos.
Florianópolis, 04 de outubro de 2010.
(Ata redigida por César Ferraresi, Secretário Geral, da Diretoria Executiva do Simesc).

