Ata da 348ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 19/09/2011. 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: DE Leopoldo – Apresentou adendo ao estatuto para criar cargo de diretor e
vice-diretor do pós-graduando, já elaborado. Foi marcada reunião, em 16/09/11, com plantonistas do
Hospital Governador Celso Ramos, que não compareceram, mas enviaram e-mail, sobre as
reivindicações que são: emergência referenciada, aumento do número de plantonistas.Marcaram
reunião para 20/09/11 às 20h no HGCR, com a presença do Dr. Ângelo, e do SIMESC, Leopoldo,
César e Cristina, para elaboração e encaminhamento da pauta de reivindicações. Cyro sugere alteração
no texto, para entrega aos diretores do HGCR, c/c SIMESC, para que façam encaminhamento
posteriormente, à SES. DE Leopoldo informa que o Procurador do Trabalho em Santa Catarina, Dr.
Marcelo Dambrosio, encaminhou documento solicitando apoio formal do SIMESC, através de
correspondência à Presidente Dilma , à nomeação para o cargo de desembargador do 1º. Tribunal do
Trabalho, no Rio de Janeiro. Aprovado por todos. O jurídico fará o texto para análise da Diretoria
Executiva. Informa ainda sobre reunião com o Corpo Clínico do CEPOM, onde se decidiu por moção
de apoio aos CLT que pleiteiam equiparação salarial aos servidores de Santa Catarina. DE Cyro referiu
que se trata de encaminhamento do SIMESC, e pede que alerte este fato ao Corpo Clínico. DE César
concedeu, hoje, entrevista à rádio Record sobre a paralisação nacional do dia 21/09/11, em protesto à
má remuneração dos honorários médicos, e pela interferência das operadoras de saúde na relação
médico-paciente. Reunião às 18h, do dia 20/09/11, no Simesc, com os médicos da Prefeitura Municipal
de São José, para orientação de como estabelecer os critérios para implantar a gratificação de
produtividade. DE Zulma: reunião com a Associação Catarinense de Médicos de Família e
Comunidade (ACMFC), no dia 13 de setembro às 17:30h,com a participação do DE Cyro, DE Zulma e
Dr. Igor Tavares da Silva Chaves (ACMFC). DE Cyro propôs parceria, disponibilizando, os serviços
do sindicato e pedindo filiações em contrapartida. Informa que Dr. Rafael Reinehr solicitou resposta
ao questionamento “apropriação indébita de honorário médico por parte do Hospital São Sebastião de
Turvo”. DE Zulma orientou que os médicos se reúnam e decidam sobre a majoração do valor da
consulta, com repasse de R$ 10,00 ao hospital, com a presença do diretor clinico. DE Eliane: reunião
dia 22/09/11, às 19h na FURB, com os formandos de medicina. DE Renato informes sobre o I
Encontro Catarinense dos Auditores e Consultores em Saúde, promovido pela ACCAS – Associação
Catarinense dos Auditores e Consultores em Saúde, hoje, com a presença do secretário municipal de
saúde de Florianópolis. Dr.Rodrigo informa que está verificando currículo de dois colegas para compor
o jurídico regional de Joaçaba. Jornalista Carla falou sobre a paralisação do dia 21/09: desde quartafeira p.p, o SIMESC realiza a divulgação da mobilização nacional para os médicos de Santa Catarina, e
com entrevistas na rádio e jornais. DE Cyro concedeu entrevistas nas rádios, assim como os DE César
e Vanio. O movimento médico foi manchete no Diário Catarinense, na primeira página.O SIMESC
foi convidado para participar do chat do Click RBS, no dia 21/09/11,às 14h. Encaminhamento dos
documentos: 1) FENAM elaborou material publicitário diferente do que o SIMESC havia feito
anteriormente. 2) Material informando às cerca de 200 clínicas, sobre a mobilização nacional, com
“repique” da newsletter da semana passada.Somente hoje à tarde, recebemos orientação para a
imprensa, no formato de perguntas e respostas, mas o SIMESC já havia feito o que era necessário,
desde semana passada. DE Cyro participou da Reunião do Conselho Estadual de Saúde, onde foi
apresentado o Plano Plurianual da saúde para 2012/2015, já está na ALESC. O CES interagirá com os
parlamentares. A Conferência Estadual de Saúde será em Florianópolis, nos dias 19,20 e 21 de
outubro, com a participação de todos os municípios, e cerca de 1800 delegados, e cuja programação
está aprovada. Houve debate sobre as OSs com médico de São Paulo. A reunião com a Secretaria
Municipal de Saúde de Florianópolis, contou com toda a equipe da SMS, e os diretores Cyro, César e
advogado Dr.Angelo.Pauta: PCCS - o RH “não vê possibilidade”, mas o secretário disse que “a
prefeitura recebeu recursos, e o prefeito atenderá, certamente, ao secretário”, com incorporação igual a
dez anos. Em 15/09/11, reunião com os médicos da prefeitura de Balneário Camboriú: o PCCS foi

entregue ao prefeito que não disponibilizou aos médicos. Decidido, então, solicitar audiência com o
prefeito, DRs e comissão de médicos e dentistas. Dia 16/09/11, reunião com os obstetras de Araranguá,
com a participação dos diretores Cyro, Eliane, advogado Dr.Angelo, jornalista Carla e coordenadora
Terezinha. Reinvindicado, ao Hospital Regional de Araranguá, equiparar o valor da hora plantão aos
recebidos pelos médicos do PS, cerca de R$ 80,00. Não houve acordo, e os obstetras paralisarão o
atendimento, em 04/10, mantendo atendimento às urgências e emergências. Comunicado: posse, hoje,
da diretoria da Sociedade Catarinense de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, presidida pelo
Dr.Paulo Marcio da Silveira Brunato. Convite para o I Fórum de Medicina e Justiça da ACM, dia
22/09; DE César representará o SIMESC. (Diretor Clínico do hospital da Policia Militar de
Florianópolis).
2.2. Plantão de Diretoria: Renato assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: César recebeu relatório da Diretoria Regional de Laguna e só 2º trimestre; o
relatório deve vir, também, do 1º trimestre. DR. Brusque encaminhou relatório de janeiro a abril;
solicitado retificação à data (trimestre).
3. Ordem do Dia:
3.1. Assembléia Geral Extraordinária Estadual / Reunião de Diretoria Plena (23 e 24 set 2011):
Terezinha informa que os preparativos para a assembléia do SIMESC estão ok. As Diretorias
Regionais de Xanxerê e São Bento do Sul, não participarão. Cyro apresenta planejamento para a
organização desta AGE. Dr.Ângelo encaminha sugestões necessárias à proposta do estatuto, conforme
legislação, para os movimentos paredistas. E sobre a jurisprudência do TST para estabilidade de sete
dirigentes: presidente, vice-presidente, secretário geral, 1º secretário, 2º secretário, tesoureiro geral e
1.º tesoureiro.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Não haverá reunião de diretoria no dia 26/09. Para
03/10: aval Boletim Médico.
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 19 de setembro de 2011.
(Ata redigida por Maria Cristina Fortuna, Diretora de Relações Intersindicais da DE do Simesc)

