Ata da 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 18/10/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem modificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Eliane informa sobre sorteio de 5 ingressos para o baile comemorativo do Dia do Médico,
realizado no dia 11 de outubro pp, com comunicado do resultado a todos os sindicalizados. Tadeu informa do
afastamento do Dr. André Justino como membro representante do Simesc na Mesa Municipal de Negociação
Permanente do Sus, Florianópolis, por mudança para a cidade do Rio de Janeiro, aproveitando a oportunidade para
enaltecer a participação do mesmo enquanto lá esteve. Sugere o nome do Dr. Iberê do Nascimento para ocupar a vaga
em aberto, como titular, e o nome da Dra. Mílcia Almeida Zaidan para a suplência, (o assunto foi incluído na ordem
do dia). Sônia informa sobre sua participação na reunião com os acadêmicos de Medicina da FURB – Blumenau, no
dia 13 de outubro pp., em comitiva formada pelo presidente Cyro Soncini, diretora Social Eliane Soncini, Assessor
Jurídico Dr. Erial, Jornalista Andressa e funcionário Márcio, dando conta de que a reunião contou com a participação
de cerca de cinqüenta alunos, das 12ª e 11ª fases, que aproveitaram a oportunidade para terem respondidos diversos
questionamentos. Leopoldo informa sobre sua participação juntamente com Cyro, em reunião do Cosemesc, ocorrida
no dia 15 de outubro pp no Simesc, onde foram debatidos a situação dos médicos da Prefeitura Municipal de São José
e a proposta da Unidas aos médicos. César informa sobre ofício encaminhado aos médicos sindicalizados eleitos no
pleito de outubro, assim como também ofício encaminhado aos que não lograram êxito nessa eleição. Informa ainda
sobre ofício recebido da Fenam convidando para participar da reunião da Comissão de Financiamento daquela
federação, que ocorrerá no dia 05 de novembro pv., na sede do sindicato médico de São Paulo. Dr. Ângelo informa
sobre reunião com o Ministério Público do Trabalho no dia de hoje, onde acompanhou o presidente Cyro Soncini,
para tratar das denúncias feitas pelo SindSaúde em relação ao Samu e sobre sua ida à Brusque no dia 21 pv, para
reunião com médicos pediatras do Hospital Evangélico de Brusque, que querem discutir as propostas de alteração do
contrato de trabalho apresentadas pelo hospital. Cyro traz os seguintes informes: que esteve juntamente com Roman e
Dr. Rodrigo, reunido com o corpo clínico do Hospital Regional de Rio do Sul, no dia 07 de outubro pp, para tratar da
proposta de contração dos médicos plantonistas a ser encaminhada à administração daquele hospital; que a reunião do
Cosemesc no último dia 15 de outubro, no Simesc discutiu a Assembléia dos médicos do dia 09 de Novembro pv.,
para tratar da proposta da Unidas relativa à CBHPM, assim como a reunião com os médicos Residentes que
acontecerá no próximo dia 05 de novembro; sobre reunião havida com Ministério Público do Trabalho para tratar do
Samu, onde foi acompanhado pelo Dr. Ângelo Kniss. Apresenta os convites recebidos pelo Simesc: da ALESC e do
Conselho Regional de Odontologia, para participar de solenidade festiva relativa à passagem do Dia do Cirurgião
Dentista, que acontecerá na ALESC no dia 25 de outubro pv.; para participar do II Encontro de Controle de Infecções
em UTI, que acontecerá nos dias 09 e 10 de novembro em Florianópolis, com inscrições gratuitas; da Fenam para
participar do evento que acontecerá no dia 26 de outubro pv. em Brasília, ocasião em que Vânio e Renato se farão
presentes; do Dr. Bruno Schlemper Junior para participar do II ciclo de Debates em Bioética, que acontecerá no dia 22
de outubro pv em Florianópolis; do Secretário Municipal de Saúde, Dr. João José Candido da Silva, para participar da
assinatura do convênio entre a Maternidade Dr. Carlos Correa e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, no dia 20 de
outubro às 11 horas (Gilberto se fará presente). Informa ainda o recebimento de ofício da nova Gerente Técnica do
Imperial Hospital de Caridade, Dra. Tânia Elena Carnieletto Nicolodi.
2.2. Plantão de Diretoria: Sônia (05 a 18/10/10) relata sobre ligações recebidas de colega de Blumenau, Maria do
Carmo Scholl no dia 15, com questionamentos e solicitação de parecer do jurídico sobre o PCCS para a equipe
médica da estratégia de Saúde da Família. A solicitação foi devidamente encaminhada. Repassou o celular de plantão
a Leopoldo.
2.3 Diretorias Regionais: Várias Diretorias Regionais colocaram outdoors em suas cidades, em comemoração ao Dia
do Médico.
3. Ordem do Dia:
3.1. Indicação de Representantes: Foram indicados os nomes do Dr. Iberê do Nascimento, como membro titular e
da Dra. Mílcia Almeida Zaidan, como membro suplente, na representação do Simesc junto a Mesa de Negociação
Permanente do Sus no município de Florianópolis, bem como o nome do Dr. Iberê do Nascimento como represetante
do Simesc na composição da Comissão do Plano de Carreira Cargos e Empregos do Sus no município de
Florianópolis.
3.2. Lages – sobreaviso médico HNSP / reunião com Acadêmicos UNIPLAC: O pedido do Simesc aos médicos do

HNSP foi para que o prazo definido para paralisação dos serviços de sobreaviso a partir de 06 de outubro,fosse
estendido até 20 de outubro, considerando as dificuldades para negociação em período eleitoral, desde que nesse
período pós primeiro turno haja proposta para dar continuidade ao pagamento dos serviços que vinha sendo feito até o
dia 05. A reunião com os acadêmicos da Uniplac acontecerá amanhã dia 19 de outubro, às 17h, e com os médicos às
20h, em Lages
3.3. Assembléia Geral dos Médicos (09 NOV): A estratégia adotada pelo Cosemesc é a de cobrar de todas as
operadoras de Planos de Saúde, Cooperativas Médicas e outros, a adoção da 5ª edição da CBHPM. Cyro conclama a
paticipação de todos na Assembléia Geral e distribui entre os diretores presentes, os cartazes para serem afixados nos
locais de trabalho. O indicativo para a assembléia é o de interromper o atendimento, a persistir a proposta vinda da
Unidas até o presente momento.
3.4. Boletim Médico 131 (out/nov/dez) – primeiras idéias – Gestão da Saúde / Pacto pela Saúde / GDPM /
Mapeamento das Unidades de Saúde pelo estado. O artigo especial será decidido entre dois temas sugeridos.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: AGO / AGE / RDP em 10/11 DEZ 10 - Questões pendentes.
5. Assuntos informais: Pasta dos diretores na sala da diretoria / Renato comenta sobre não ter atingido os 70% da
GDPM por conta da liberação de carga horária para o Simesc / Eliane solicita confirmações para o baile do dia do
médico.
Florianópolis, 18 de outubro de 2010.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).

