Ata da 364ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 27/02/2012. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada após retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Gilberto informa que participou de reunião da comissão hospital UNIMED no
dia 22 de fevereiro, com cerca de uma dezena de participantes, quando foram apresentadas três propostas
para a instalação da unidade referida, sendo que apenas uma delas apresentou a documentação exigida em
ordem. Novas reuniões estão programadas. César informa sobre envio de carta de condolências do
SIMESC aos colegas médicos João Cardoso e Jane Laner pelo falecimento de seu filho, o jovem colega
médico Alexandre Laner Cardoso, vítima de acidente automobilístico. Dr. Rodrigo Leal informa que
recebeu currículos de candidatos à Assessoria Jurídica da Regional Lages, que passa às mãos do diretor
jurídico Gilberto. Leopoldo informa sobre reunião do COSEMESC no dia 15 de fevereiro, com a
participação de Leopoldo, Zulma, Eliane e Renato, pelo Sindicato, quando foi discutida a questão da
UNIDAS, ficando definido que primeiro será estabelecido um diagnóstico sobre o percentual de
paralisação no atendimento ao plano para depois se traçar estratégias de negociação. Também foi
discutido o julgamento ocorrido no TRF de Porto Alegre por ação impetrada pelos Ministérios Públicos
Federal e Estadual contra as entidades médicas catarinenses por conta de paralisação no atendimento aos
planos de saúde no ano de 2004, que penalizou o Simesc (não tendo sido definida a sentença por hora). A
próxima reunião do COSEMESC acontecerá na ACM no dia 29 de fevereiro. Cyro faz os seguintes
informes: 1. expedientes jurídicos: recebemos da Procuradora do Trabalho, ofício informando do
arquivamento do processo relativo ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen de Itajaí por
ausência de resposta ao pedido de inspeção feito ao Ministério do Trabalho e Emprego; recebemos ofício
do Ministério Público do Trabalho informando do arquivamento do processo de representação contra o
Hospital Regional de Araranguá, uma vez que a petição dos médicos gineco-obstetras daquele nosocômio
foi atendida; recebemos ofício da Vara da Fazenda da Comarca de Lages informando que o Juiz Sílvio
Orsatto prolatou sentença condenando o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e o município de Lages a
obrigatoriamente manterem os atendimentos ao SUS, em especial os serviços de Urgência e Emergência
24 horas; 2. sobre questionamento de médico filiado acerca das anuidades do Conselho Regional, tendo
sido encaminhado ao mesmo o parecer do advogado do SIMESC Ângelo Kniss, dando conta de que a
partir de 28 de outubro de 2011 foi fixado pela Lei 12.514 o teto da anuidade para cobrança pelos
conselhos de classe; 3. sobre questionamento de médico filiado acerca de honorários para perícias
médicas, tendo ficado a cargo da Cristina elaborar parecer para ser trazido à diretoria executiva.
2.2. Plantão de Diretoria: Ana Vidor não refere ligações. Leopoldo que assumiu e permanecerá com o
plantão até a próxima semana não refere ligações até o momento.
2.3. Diretorias Regionais: DR Rio do Sul (relato na ordem do dia – Ituporanga)
3. Ordem do Dia:
3.1. Tesouraria (Receitas / Despesas: repasses às DRs, filiações, etc.): Leopoldo informa sobre número
de filiados e situação da adimplência, dando conta de que já atingimos os 5000 filiados. Entrega aos
presentes a previsão orçamentária para o ano de 2012 e o demonstrativo de receitas e despesas até o
momento, dando conta do aumento das despesas por conta de mais ações SIMESC e novas contratações
de funcionários, dizendo não haver razões para preocupação, mas tão somente a necessidade de
economizar onde for possível. Leopoldo diz ainda da necessidade de contratar um novo funcionário para
a sede.
3.2. Situações específicas (Caçador / Gaspar / Balneário Camboriú / Chapecó-obstetras /
Ituporanga-sobreaviso / Florianópolis-médicos SMS):
Caçador: Houve um pronunciamento contra os médicos na Câmara de Vereadores por conta do insucesso
do mutirão de cirurgias, tendo a DR Caçador se pronunciado a respeito. A diretoria Executiva também
manifestou-se (vide site).
Gaspar: Não discutido (Vânio de plantão).
Balneário Camboriú: O recurso encaminhado pelo SIMESC ao judiciário por conta da determinação
judicial de volta ao trabalho para médicos e dentistas daquele município em movimento paredista, ainda
não foi julgado. Acontecerá uma assembléia dos servidores municipais em 08 de março próximo. O
Simesc voltará à Balneário Camboriú no dia 06 de março.

Chapecó: Os gineco-obstetras de Chapecó não tiveram atendido seu pleito de equiparação para o valor da
hora/plantão em relação aos demais emergencistas. O SIMESC irá à Chapecó no dia 08 de março
próximo.
Rio do Sul: Os médicos do hospital de Ituporanga estão solicitando pagamento de sobreaviso e o diretor
regional Alexandre Robles já nos encaminhou o pedido enviado pelos médicos à direção do hospital, sem
resposta até o momento. Roman assume e vai encaminhar a questão.
Florianópolis: César faz um relato do movimento a partir do dia 23 de fevereiro, quando ocorreu reunião
do Sindicato e Direção Clínica da SMS com o Secretariado Municipal, seguida de assembléia dos
médicos, informando que em relação ao pedido de desoneração da gratificação do PSF foi formada uma
comissão, que tem como representantes dos médicos César Ferraresi (SG do SIMESC) e Renato
Figueiredo (Diretor clínico da SMS), e que estará reunida no dia 02 de março às 14 horas, com a
finalidade de construir um novo documento que defina o pagamento da citada gratificação sem os
descontos. Em relação à petição de aumento de 15% no valor dessa mesma gratificação, a resposta nos
será dada na reunião agendada para o dia 07 de março entre grupo gestor, SIMESC e Direção Clínica.
Zulma informa sobre o calendário de mobilização montado até o dia 07 de março, com atividades como
envio de e-mails, correspondência via correio, visita às unidades de saúde, confecção de adesivos e faixas,
entre outros. Cyro comunicou ao Secretário de Governo sobre a decisão da assembléia de médicos de
aguardar a construção da solução até o dia 07 de março. Manterá contato telefônico com o atual
Secretário Municipal de Saúde amanhã.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Mobilização dos médicos PMF / Auxílio ao estudante de
medicina Haitiano.
5. Assuntos informais: Renato entrou em contato com uma entidade beneficiente para que possamos
prestar auxílio à acadêmico de medicina Haitiano.

Florianópolis, 27 de fevereiro de 2012.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1a Secretária da DE do Simesc)

