Ata da 333ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 30/05/2011. Hora 19h30 min. 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: Roman informa sobre ação movida pelo Simesc (Mandado de Segurança) no
município de São Miguel contra ato do Prefeito daquele município, com intuito de anular pregão
inicial para contratação dos médicos por meio de pessoa jurídica. Juiz deferiu sentença favorável à
suspensão da contratação. Mário informa sobre tratativas no sentido de agendar reunião com os
médicos residentes do Hospital Regional de São José. Tanise informa sobre sua participação na reunião
do Colegiado do curso de medicina da UFSC no dia 19 de maio pp quando se tratou entre outros, da
nova formulação no Trabalho de Conclusão de Curso, das datas de formaturas e da grade de horários
para os estudantes de medicina. Vânio informa sobre entrevista que concedeu à CBN Diário, sobre os
temas Judicialização da Medicina e Samu e sobre sua participação como representante da Fenam, de
reunião em Brasília no dia 25 de maio para tratar da XIV Conferência Nacional de Saúde, que tem
como tema Mais qualidade de vida na Saúde. Cyro faz os seguintes informes: sobre reunião do
Simesc, onde se fez acompanhar por César e Zulma, com o Secretário Municipal de Saúde de
Florianópolis e toda a sua equipe de assessores, além do diretor clínico e comissão designada pelo
corpo clínico, para uma primeira conversa sobre a petição dos médicos em relação a gratificação do
PSF; sobre convite recebido para participar da formatura do curso de medicina da UNISUL Tubarão no
dia 29 de julho do corrente ano; sobre fechamento do Pronto Atendimento do Hospital Nossa Senhora
dos Prazeres de Lages no dia 26 de maio PP, situação que o Simesc continuará acompanhando; sobre
intimação recebida do Ministério Público do Trabalho para que o Simesc compareça à Procuradoria
Regional do Trabalho no dia 02 de junho às 14 horas para audiência administrativa; sobre convite
recebido para participar de reunião do conselho deliberativo da Fenam no dia 16 de julho e posse da
nova diretoria do Sindicato dos Médicos de São Paulo no dia 17 em São Paulo; e sobre reunião da
comissão CBHPM, na qual estamos representados por Bonnassis e Jolnei, no dia 02 de junho na ACM,
para tratar dos informes nacionais, da posição de SC e do calendário estadual de mobilização.
2.2. Plantão de Diretoria: Cyro ficou com o plantão e não relata ligações relevantes. Vânio assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Foi providenciada sede física para a DR Blumenau e o Simesc fará o
contrato do funcionário, de acordo com os parâmetros definidos.
3. Ordem do Dia:
3.1. Diretoria Jurídica:
- Reivindicação médico Balneário Camboriú: Roman informa sobre análise da situação do
colega de Balneário Camboriú e a diretoria executiva decide pelo acatamento do pleito.
- R. Simesc / Conselho Médico Hosp. Marieta K. Bornhausen: A vice-diretora clínica nos
convida a participar da reunião que tratará das dificuldades do corpo clínico com a administração do
hospital, pelo fato da suspensão temporária de alguns médicos que foram substituídos por outros, por
uma atitude arbitrária da diretora. Foi confirmada a nossa presença.
3.2. UNICRED Florianópolis – presença de dirigentes: Dr. Remaclo Fischer esteve impossibilitado
de comparecer à reunião.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Dia 13 de Junho (não haverá reunião no dia 06 de
junho): BM 133 / avaliação FEMESC.
5. Assuntos informais: O Ministério da Saúde está fazendo um censo de todos os recursos materiais e
financeiros para a saúde no Brasil.
Florianópolis, 30 de maio de 2011.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª secretária da DE do Simesc)

