Ata da 350ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 010/10/2011. 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: Renato informa que hoje é comemorado o dia da Saúde mental e que o III
Encontro de Comunicação das Entidades Médicas ocorrerá nos dias 03 e 04 de novembro em
Florianópolis, no hotel Porto da Ilha (programação na home page www.simesc.org.br). Vânio informa
que prosseguem os arranjos para a mobilização do dia 25 de outubro no SUS. Leopoldo informa sobre
contato mantido com o Superintendente da Fahece, com reunião agendada para o dia 12 de outubro,
com a pauta de reivindicação dos médicos celetistas. Eliane informa sobre paralisação dos médicos GO
de Araranguá desde o dia 04 de outubro, com apoio da população e sem contraproposta por parte do
hospital até o momento. César informa que juntamente com Cyro, Zulma, Ana Vidor e Tadeu
participou de reunião do corpo clínico da PMF para informar sobre as negociações em torno da
gratificação do PSF, encaminhada pelo Simesc. Amanhã ocorrerá reunião com o corpo técnico, que
deverá apresentar o impacto financeiro e a proposta da Secretaria Municipal. Cerca de 30 médicos se
fizeram presentes. Cyro faz os seguintes informes: 1. sobre a nova composição da comissão Estadual
de Honorários Médicos, da qual a partir de agora faz parte juntamente com Vânio, além de Bonnassis e
Cristina que permaneceram, tendo havido reunião no dia 04 de outubro, cujo informe O Sindicato
encaminhou por newsletter e também postou no site (www.simesc.org.br); 2. sobre reunião ocorrida
entre o Sindicato (Cyro, Vânio, DR Mauro Machado) e a administração do HMMKB para tratar da
reivindicação dos médicos anestesistas. Ocorrerá nova reunião amanhã às 11 horas, com a diretoria do
hospital e os médicos, no intuito de que se encaminhe a negociação; 3. ainda no dia 06 de outubro
ocorreu reunião entre o Simesc (Cyro, Vânio, Mário, André (ACMR), Márcio (DR) e Dr. Rodrigo) e os
médicos Residentes do HMMKB e Pequeno Anjo (Itajaí), com a presença de cerca de 20 residentes no
que foi considerada uma boa reunião; 4. que recebemos documento subscrito pelos médicos
emergencistas do HGCR; 5. sobre os seguintes convites: do presidente do CES para indicação de um
representante do Simesc para a 6ª Conferência Estadual de Saúde, com a indicação de Ana Vidor; para
participar de reunião Ampliada na Câmara de Vereadores acerca das UPAS; para posse do Sindprevs
no dia 14 de outubro às 19 horas; para participar no dia 15 de outubro de um ato em defesa do HF e da
Educação; para posse da nova diretoria do Sindicato Médico de Sergipe no dia 18 de outubro e para a
posse da nova diretoria da ACM no dia 21 de outubro às 20 horas.
2.2. Plantão de Diretoria: Eliane informa sobre ligação recebido de médica endocrinologista de Itajaí,
solicitando informações acerca da isonomia salarial defendida pelo Simesc (O documento será
encaminhado à colega, para conhecimento). Gilberto assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: nada recebido.
3. Ordem do Dia:
3.1. R. COSEMESC (5 outubro 2011) – relato: Vânio e Eliane representaram o Simesc,
acompanhados pela jornalista Camila. Estiveram presentes na reunião representantes do plano SC
Saúde e foram abordados os seguintes pontos de pauta:
1. Ofício da SMS sobre matéria veiculada na mídia acerca do atendimento nas UPAS – Ficou decidido
que a presidente da ACM (coordenadora do Cosemesc) fará contato com o Secretário Municipal de
Saúde; 2. Posse da diretoria da ACM – Eliane vai organizar mesa (s) para o Simesc; 3. Reunião com os
sindicatos dos servidores públicos sobre o SC Saúde – o Simesc defende a posição de chamar esses
sindicatos para uma conversa; 4. Comunicada a suspensão do atendimento por parte dos GO de
Araranguá; 5. Comunicada a suspensão do atendimento por parte dos anestesistas de Itajaí (HMMKB);
6. Explicitado o plano SC Saúde que pretende contratar os médicos como pessoa jurídica, com coparticipação do usuário em 30% dos gastos, com descontos aos usuários na ordem de R$ 45,00 a R$
320,00 e da intenção de que seja utilizada a 4ª edição da CBHPM. Vânio solicitou cópia do plano para
avaliação, sem o que o Simesc não dará apoio e propos a aplicação da CBHPM plena; 7. A campanha
nacional de LUTO PELA SAÚDE terá comissão coordenada pela ACM (Esdras), juntamente com

Gerent (CREMESC) e Vânio (SIMESC), que nos traz alguns dos encaminhamentos propostos. A
próxima reunião do Cosemesc será no dia 09 de novembro no Conselho.
3.2. Centros Acadêmicos (Medicina) – termo de convênio / apoio financeiro-institucional: No dia
29 de setembro, Vânio recebeu os representantes do Centro Acadêmico da Unisul – Palhoça e Calimed
(UFSC) no Sindicato, tendo apresentado aos mesmos um termo de convênio, considerando as pautas
reivindicatórias em comum, que foi aprovado já na ocasião pela Unisul e posteriormente, após análise
pelo Calimed. Ambos os Centros Acadêmicos solicitaram ajuda financeira, tendo ficado decidido pela
diretoria nesta reunião, que a ajuda será dada a ambos em iguais valores. Os representantes serão
convidados a participar da reunião ordinária da próxima segunda-feira.
3.3. Licenciamento de colega: Aprovado o pedido de licenciamento da colega Vaniela Zonta, que está
mudando o domicílio para SP por conta de curso de especialização.
3.4. Ações previdenciárias (individuais): A assessora previdenciária propõe a cobrança de um valor
de 6 salários mínimos a ser cobrado do sindicalizado, em caso de vitória do pedido nas ações
ordinárias Previdenciárias. Leopoldo vai analisar o contrato da Assessora para definir nossa posição.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Mobilização para o movimento do dia 25 de outubro,
em defesa do SUS / Termo de convênio com Centros Acadêmicos de Medicina.
5. Assuntos informais: Envio das atas de RO da DE para os futuros dirigentes regionais / Convite de
colega para o comitê de mortalidade materno-fetal, como representante do Simesc.
Florianópolis, 10 de outubro de 2011.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc)

