Ata da 341ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 01/08/2011. 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: Vânio informa que médicos do Hospital da Polícia Militar procuraram o Sindicato
para primeiro contato e orientação sobre denúncia realizada pela imprensa em relação àquele nosocômio ;
parabeniza as jornalistas Carla e Camila pelo excelente trabalho com o BM 133, que reverteu em prol do
Simesc, com 2 entrevistas para emissoras de TV (Ric/Record e Barriga Verde) e três entrevistas para emissoras
de rádio (Rádio Record / Guarujá). Bonnassis informa que foi cancelada reunião da Agemed com a comissão
CBHPM e que está agendada reunião para amanhã (02/08) com a GEAP e que recebeu informativo da Fecomed
de Joinville de que foi acertado convênio com o SC-Saúde, com reajuste de 19% nos procedimentos e consulta
médica no valor de R$ 50,00 reais. Informa ainda que está pré-agendada assembléia geral da Unimed para o
mês de setembro. Cyro alerta para a necessidade de texto informativo da comissão CBHPM aos médicos.
Cristina informa que hoje iniciou em São Paulo a suspensão rotativa no atendimento médico às operadoras de
saúde e que no dia 10 de agosto haverá uma coletiva de imprensa na divulgação do movimento (maiores
informações nos sites das entidades médicas de SP). César informa que recebeu da Dra. Tatiana de Almeida
Lemos da Prefeitura Municipal de São José, a informação de que hoje o Prefeito estaria fazendo a entrega do
PCCS na câmara de vereadores e que amanhã (02/08) às 19 horas, haverá uma audiência pública para
apresentação do plano; que recebeu e-mail sobre convocação de delegados para assembléia geral extraordinária
da ACM no dia 06 de agosto; que houve uma boa repercussão da intervenção do Simesc em relação às
declarações do Prefeito de Itapema em relação aos médicos daquela cidade; que manteve contato com um
médico de Itapema para agendar reunião com os médicos da cidade, que pertence à DR Balneário Camboriú;
que manteve contato com o presidente da DR Blumenau para dar ciência de queixa de assédio moral referida
por médica daquela localidade, sugerindo que o diretor de plantão informe aos diretores das regionais sempre
que houver questões relativas às regionais e finalmente que a Secretaria do Simesc encaminhou ofício
informando sobre deferimento do pedido de licenciamento da Dra. Marisa Otsuka. Leopoldo informa sobre
reclamatória de médico de Rio do Sul dizendo não ter sido informado pelo jurídico de audiência, tendo sido
verificado que o mesmo assinou a notificação e esqueceu do compromisso. Cyro faz os seguintes informes: que
questionou o Secretario Municipal de Saúde (por bilhete) acerca da reivindicação dos médicos encaminhada
pelo Simesc, tendo recebido do mesmo a resposta (por bilhete) de que uma boa proposta está sendo elaborada;
que recebeu do CREMESC ofício informando de Interdição Cautelar contra médico de Balneário Camboriú
(filiado).
2.2. Plantão de Diretoria: Eliane não recebeu ligações relevantes. Gilberto assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Balneário Camboriú – A empresa Catho (responsável pela elaboração do PCS) fez a
entrega do documento ao Prefeito daquela cidade no prazo estipulado. O grupo Gestor se reunirá para avaliar o
plano elaborado. O presidente da DR Balneário Camboriú, Pedro Cabral Filho, entrará em contato com os
Secretários da Saúde e Fazenda para agendar reunião.
3. Ordem do Dia:
3.1. Boletim Médico nº 133 (avaliação) / nº 134 (primeiras idéias): O BM 133, cuja distribuição aconteceu
antes de findar o mês, já está no site (www.simesc.org.br), com uma nova dinâmica de leitura. Embora o gasto
tenha sido um pouco mais elevado do que o anterior, esta edição gerou desdobramentos junto à mídia, com
várias entrevistas concedidas por diretores da executiva. Os diretores presentes elogiaram a edição 133. Em
relação ao BM 134, Renato sugere abordar o programa de atendimento domiciliar a pacientes, desenvolvido
pelo hospital Regional de São José – Homero de Miranda Gomes. Cyro cita os últimos assuntos que foram
matéria de capa e sugere que o Simesc, com suas novas sedes regionais, seja o foco da próxima edição.
Certamente os desdobramentos do XIV FEMESC estarão na pauta do boletim 134.
3.2. Portaria 2048/02 – Ministério da Saúde (encaminhamentos): Dr. Rodrigo Leal sugere como ação mais
efetiva na abordagem do tema, que o Simesc entre com uma ação declaratória (aspectos que ferem a lei maior
no que diz respeito à autonomia do médico) e mandamental (ordenar ao Estado que crie condições para que seja
executado o que determina a portaria) junto ao Judiciário. Contudo alerta que o Mérito Administrativo pode
constituir óbice a este tipo de ação. Cyro advoga que o mais importante em relação à questão, é a manifestação
do Simesc, em busca de uma solução. Lembra ainda que em reunião futura com a Secretaria de Estado da
Saúde o assunto será abordado pelas entidades médicas e que ações serão cobradas.
3.3. Tesouraria: Leopoldo apresenta o demonstrativo de receitas e despesas do corrente ano, informando que
está havendo um acompanhamento mês a mês. Apresenta as previsões para os meses de julho a dezembro. O

Simesc conta com 4544 filiados, sendo 3519 pagantes. No 1º semestre de 2011 tivemos 77 novos filiados e 106
retornos. Cyro informa que somente as Diretorias Regionais Médio Vale e Videira receberam repasses acima
dos 30%, considerando que outras (Caçador, Centro-Oeste, Jaraguá do Sul, Lages, Laguna, Mafra, Rio do Sul e
Xanxerê) que fazem jus ao repasse com plus, pelo seu percentual de filiados, deixaram de entregar os relatórios
trimestrais.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Aposentadoria na ALESC / Alterações Estatutárias / RDP.
5. Assuntos informais: Foi discutida a re-avaliação financeira do contrato de trabalho da jornalista Carla
Cavalheiro, tendo a diretoria concordado com a proposta apresentada pelo diretor de imprensa. Renato
informará à diretoria sobre a aceitação ou não da proposta pela jornalista.
Florianópolis, 1º de agosto de 2011.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª secretária da DE do Simesc)

