Ata da 358ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 12/12/2011. Hora 20h00 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: Cyro faz os seguintes informes: 1. que a SES passará a conceder 30 pontos na
GDPM para os emergencistas, a exemplo do que já é feito para os intensivistas; 2. que será concedido reajuste
de honorários para as Assessorias Previdenciária e Jurídica (Jurídico Regional quando completar hum (1) ano),
com base no INPC; 3. que recebemos do Cremesc ofício informando da suspensão do exercício profissional por
30 dias do médico CRM 13056; 4. que acontecerá o Seminário “Modelos de Gestão” para os conselheiros do
CES, amanhã (dia 13) no Hotel Maria do Mar; 5. que recebemos o convite para a formatura dos graduandos em
medicina da UFSC, turma 83, a ocorrer no dia 22 de dezembro às 19:30 horas; 6. que recebemos hoje pedido de
renúncia ao cargo de Diretor de Informática do Dr. João Batista Bonnassis Júnior. Dr. Rodrigo Leal
informa que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina expediu ofício n. 23.416/11 para informar ao
SIMESC que o Processo n. DEN-08/00316924 foi julgado por aquele Tribunal em 28/11/2011, com resultado
favorável a pretensão do SIMESC exposta na Denúncia feita por nossa entidade no ano de 2007, tendo como
signatários o então presidente Dr. João Pedro Carreirão Neto e a então segunda secretária Zulma Sueli Carpes
da Natividade. Pela decisão exarada, o Tribunal reconheceu as alegações do SIMESC quanto à irregularidade
da forma de contratação de médicos no município de Canoinhas/SC, que o fizera mediante Pregão Presencial n.
FMS 01/2007, em nítida burla a regra constitucional do concurso público (art. 37, II da CRFB/88).A decisão
ainda previu uma multa pessoal ao então prefeito municipal, Sr. Leoberto Weinert, na quantia de R$ 1.000,00
(mil reais). Aquela prefeitura tem o prazo de 30 dias para regularizar a situação, anulando o contrato de
terceirização de médicos feito anteriormente (contrato 21/2007) e promover o adequado concurso público para
a contratação de novos médicos. Neste mesmo prazo o então prefeito terá que recolher a multa cominada no
acórdão.
2.2. Plantão de Diretoria: Renato ressalta entre muitas ligações recebidas, a de uma colega do hospital
Regional de Joinville, que se viu obrigada a cobrir ao mesmo tempo plantão de UTI geral e de UTI
cardiológica, em virtude de a escala ter sido montada considerando a presença de colega em gozo de férias. A
colega foi orientada a consultar o jurídico e a DR do Simesc em Joinville. Cristina assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
3. Ordem do Dia:
3.1. Outras questões:
- SMS / Florianópolis – O Simesc está em negociação com a SMS de Florianópolis, pela desoneração da
gratificação de PSF dos médicos e pelo reajuste da mesma gratificação. A pedido do Secretário Municipal de
Saúde, Cyro entrou em contato com o Secretário Municipal de Administração, via telefone, tendo o mesmo
informado que já se pronunciou acerca do segundo pleito e que desconhecia o primeiro pleito. O Sindicato
encaminhará toda a documentação acerca dos pleitos para o Secretário da Administração, solicitando ao mesmo
que se pronuncie com urgência. Estiveram no Simesc reunidos com Cyro, Zulma e Dr. Ângelo Kniss, o diretor
e vice-diretor clínico da SMS para receberem informações e orientações acerca dos encaminhamentos
propostos.
- Boletos 1º SEM 2012 – Amanhã serão encaminhados os boletos para os semestralistas, inclusive para os
desligáveis, desligados e não filiados.
- Recém Formados – Será encaminhado aos mesmos, ofício parabenizando pela filiação ao Simesc, bem como
exemplar da cartilha sindical e cartão do Simesc. Os boletos para pagamento serão enviados em 2012.
- Assembléia COSEMESC – Cerca de 100 médicos se fizeram presentes. Foi decidido por unanimidade rejeitar
a proposta do grupo UNIDAS e do plano SC Saúde (matéria no site www.simesc.org.br).
- Balneário Camboriú – Mediante a paralisação dos médicos especialistas e odontólogos daquela Prefeitura, o
Prefeito entregará o PCCS ao Presidente da Câmara de Vereadores nessa sexta-feira (dia 16). Segue a
mobilização dos médicos e odontólogos.
3.2. Eventos dezembro 2011 – avaliação: AGO: que trouxe a recomendação do Conselho Fiscal pela rejeição de
dois itens da prestação de contas da DR Joinville, foi avaliada como bem conduzida pela executiva, com
resultado satisfatório e aprendizado para todos os diretores. AGE: apresentou aos diretores dois renunciantes ao
cargo de diretoria e eleição de nove novos diretores para os cargos vagos assim como para os recém criados.
Todos passarão a receber semanalmente as atas das reuniões ordinárias da DE. RDP: que além do
pronunciamento do Presidente em nome da DE contou com a manifestação de todas as DRs presentes (20 das

22), esse ano com a dinâmica de sorteio para a ordem de pronunciamento e da utilização de cronômetro digital
projetado em tela, novidades aprovadas pelos diretores da executiva. A RDP contou ainda com uma
interessante palestra sobre “Mídias Digitais” proferida pelos Srs. Rodrigo Maciel da WEBI e Eduardo Gentil da
Nacional VOX. O encerramento dos trabalhos culminou com a homenagem aos oito novos sócios vitalícios e
um jantar de confraternização. A diretora social Eliane Soncini e a coordenadora administrativa Terezinha
Koerich receberam elogios de todos os presentes, pela organização do evento.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Estudante de Medicina Haitiano / BM 135
5. Assuntos informais: Nada discutido.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária da DE do Simesc)
Florianópolis, 12 de Dezembro de 2011.

