Ata da 356ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 28/11/2011. Hora 19h30 min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: César informa sobre cancelamento da reunião com a Secretaria Municipal de Saúde
de Florianópolis na data de hoje. Zulma informa sobre Assembléia Geral Extraordinária Estadual no dia 05 de
Dezembro no Simesc, para discutir o valor da contribuição sindical para o ano de 2012. Leopoldo informa que
já chegaram quinze prestações de contas das DRs e que as seis restantes devem estar sendo entregues pelo
correio esta semana. Comenta ainda sobre o Decreto 622 de 03 de novembro do corrente ano, assinado pelo
Governador do Estado, que estaria dificultando as viagens dos servidores estaduais ao exterior, ainda que sem
ônus para o Estado. Dr. Ângelo comenta que o problema está na interpretação do Decreto, cujo teor é bastante
claro, definindo como ônus, despesas totais ou parciais pagas com recursos dos órgãos ou entidades, ainda
quando tenham origem em receitas próprias ou de convênios. Renato informa que o site do Simesc está tendo
alguns ajustes que serão concluídos nos próximos dias. Dr. Ângelo informa que o Simesc obteve sentença de
procedência na ação trabalhista ajuizada contra o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e que a sentença foi
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Lages, condenando o hospital a remunerar o trabalho de
sobreaviso em um terço da hora plantão e, ainda, a pagar as horas trabalhadas nesta modalidade dos últimos
cinco (5) anos. A sentença ainda não é definitiva. Cyro faz os seguintes informes: 1. que no dia 22 de novembro
esteve juntamente com Vânio, Dr. Rodrigo Leal e o tesoureiro regional de Itajaí – Mauro Machado, reunido
com médico anestesista do HMMKB, que em nome dos demais médicos recusou a proposta, com avanços, do
hospital, ficando decidido que o Simesc não voltará a Itajaí em busca de nova proposta. Em conversa com o
deputado estadual Volnei Morastoni, este se comprometeu a atuar para reabrir as negociações entre anestesistas
e hospital; 2. que a nova redação do estatuto do Simesc estará disponibilizada aos diretores da executiva até o
final da semana, para análise e sugestões; 3. que no mês de julho pp. 101 médicos filiados completaram 18
(dezoito) meses de inadimplência, o que os torna desligáveis. Foi encaminhado por AR ofício a todos
informando da situação e durante a semana os funcionários iniciarão os contatos telefônicos; 4. César está
tentando contato com os Licenciados.
2.2. Plantão de Diretoria: Sônia não refere ligações no período. Renato assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: César informa que estão em dia com o envio dos relatórios trimestrais as DRs
Balneário Camboriú, Brusque, Canoinhas, Chapecó, Centro-Oeste, Caçador, Joinville, Médio Vale, Tubarão e
Videira e com pendências as DRs Blumenau, Lages, Laguna e Rio do Sul. As demais DRs estão em débito.
DR Lages – Em assembléia, os médicos do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres decidiram por paralisação dos
serviços a partir do dia 01 de Janeiro de 2012. DR Itajaí – Em 25 de Novembro o tesoureiro regional Mauro
Machado reuniu-se com os formandos em medicina da Univali. Por ocasião da formatura será entregue aos
formandos ofício Simesc informando da filiação automática quando da inscrição no Cremesc (Estatuto Simesc
– capítulo II – Art. 4º - parágrafo 1º - aprovado na AGE de 23 de setembro de 2011), exemplar da cartilha
sindical e cartão Simesc.
3. Ordem do Dia:
3.1. Sede Médio Vale – Inauguração: Vânio relata que comitiva do Simesc formada pelos diretores Cyro,
Eliane, Vânio, Zulma e Cristina, além da jornalista Carla e Coordenadora Terezinha esteve presente ao evento,
que contou também com a participação do tesoureiro regional de Blumenau, Carlos Seara; do secretário
regional de Rio do Sul, Oscar Montoya; vários ex-dirigentes regionais e muitos colegas médicos da região do
Médio Vale. Os diretores da regional Médio Vale Alfredo Nagel (presidente), Roberto Amorim (secretário) e
Lothar Stange (tesoureiro) receberam os cerca de 30 convidados e após a inauguração, ofereceram um delicioso
jantar, com oferta de um brinde a cada membro da comitiva. Todos sentiram-se bem acolhidos e felizes com a
conquista da DR Médio Vale.
3.2. Balneário Camboriú – paralisação dos médicos especialistas (dia 7 / Dez): No dia 25 de novembro os
diretores Cyro, Zulma, Vânio e Eliane participaram de reunião com representantes dos médicos e dentistas da
prefeitura de Balneário Camboriú e o presidente regional Pedro Cabral, para checar providências tomadas pela
DE e DR, traçar algumas estratégias, responder a alguns questionamentos dos colegas e definir calendário de
ações, em relação à paralisação, que está sendo um movimento conjunto de médicos e dentistas. O Simesc
deverá se reunir novamente com médicos e dentistas no dia 06 de Dezembro e também participar do ato público
programado para o dia 09 de Dezembro, em frente à Prefeitura de Balneário Camboriú. Ficou definido que as

ações serão programadas semanalmente. O Simesc enviará a todos os médicos da região e-mail convocando a
que participem da reunião ampliada do dia 06 de dezembro.
3.3. COSEMESC – Assembléia 7 dezembro 2011: Em 24 de novembro houve reunião da comissão estadual
de honorários médicos (CEHM) com a UNIDAS, que não trouxe nova proposta, mas comprometeu-se após
deliberação em assembléia, a traze-la até o dia 06 de dezembro. Usuy Jr. encaminhou correspondência ao
Superintendente da Unidas em Santa Catarina, colocando como referência a 4ª edição da CBHPM corrigida
pelos índices inflacionários. Em 24 de novembro a CEHM também se reuniu com o plano SC Saúde, que
apresentou tabela de pagamentos própria, tendo as sociedades de especialidades ficado de analisar a proposta.
Foi realizado pedido de usar a CBHPM como referência, com aumento proporcional. A resposta deverá vir no
dia 30 de novembro, quando está agendada nova reunião.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião:Eventos Dezembro / Assembléia COSEMESC (07/Dez/11).
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 21 de Novembro de 2011.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc)

