Ata da 365ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 05/03/2012. 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: Roman informa sobre retorno do CREMESC à consulta formulada pelo SIMESC
acerca da “vaga zero”, que diz da impossibilidade de resposta às perguntas formuladas. Informa ainda que o
novo estatuto do SIMESC já está registrado em cartório e que foram aprovados os nomes dos Drs. Rodrigo
Ghiggi e Daniela Ghiggi para o Jurídico Regional de Lages. Eliane informa que o Dr. Leopoldo Frederico
Saldanha de Florianópolis, tornou-se sócio vitalício. Cristina informa que ocorrerá nos dias 15 e 16 de maio em
Brasília, a 3ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Cyro faz os seguintes informes: 1. que no
dia 01 de março juntamente com Eliane e Leopoldo participou de reunião sindical em Brusque, com cerca de 35
médicos presentes, inclusive do hospital de Azambuja, que estão pleiteando reajuste no valor das horas plantão
e sobreaviso; 2. que está aberto o Concurso de Projetos para o SAMU, o que significa dizer que o governo quer
terceirizar o serviço; 3. que recebemos, em estágio de três dias, a funcionária Cisley Souza da DR Joinville; 4.
que recebemos convites da FRSB para participar de reunião nos dias 09 e 10 de março em Florianópolis e do
CREMESC para participar do V Fórum de Ética nos dias 16 e 17 de março. César informa que juntamente com
Vânio participou de reunião da FENAM em São Paulo no dia 01 de março, onde foram discutidos entre os
muitos assuntos, a criação do Sindicato dos Médicos Peritos, a abertura pelo CADE de ações contra as
Entidades Médicas Nacionais por conta da CBHPM, o Congresso da FENAM que ocorrerá no mês de maio em
Natal-RN, o Seminário de Mídia que ocorrerá no mês de abril em SP e a reunião da COMSU (Comissão Saúde
Complementar).
2.2. Plantão de Diretoria: Leopoldo relata ligação recebida de colega de Otacílio Costa, que está tendo que
encaminhar as parturientes para Lages por falta de GO no hospital. Leopoldo vai comunicar a DR Lages.
Renato assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Tanise encaminha informe de reunião mantida com os novos médicos Residentes do
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt para apresentação do Simesc, no dia 29 de fevereiro, da qual participou
juntamente com o Jurídico Regional, Dr. Felipe Rosa Ramos.
3. Ordem do Dia:
3.1. Médicos Corpo Clínico SMS/Flo – movimento reivindicatório: Cyro faz o relato das atividades que
estão sendo desenvolvidas essa semana (carta/ adesivos/ e-mails). Sempre que se fizer necessário os médicos da
SMS serão comunicados através boletim digital, uma vez que o Simesc tem o cadastro de e-mails de todos.
Susana pede orientação sobre posicionamento dos médicos em relação à paralisação dos municipários prevista
para amanhã e é dito que o movimento é de todos (inclusive médicos) e que cada um deve proceder como julgar
mais adequado, não esquecendo que o nosso foco são as atividades do dia 07 de março. Renato informa que na
ida à Câmara de vereadores no dia 06 de março não teremos direito a nos pronunciar e fica decidido transferir
essa atividade para o dia 13 de março, quando teremos direito à voz. Em relação à reunião da comissão de
“desoneração” ocorrida na Secretaria da Administração, César informa que ficou decidido por proceder a
alteração no parágrafo 2º do artigo 1º e no artigo 5º do Decreto 441/98, cuja minuta ficou a cargo do Dr. Ângelo
Kniss elaborar. Os passos seguintes serão levar a minuta ao Procurador Geral do Município e obter o estudo do
impacto financeiro da Secretaria de Finanças. Cyro é de opinião que não teremos resposta para as petições no
dia 07 de março por conta das providências exigidas nesse sentido e que a idéia é nos mantermos mobilizados
enquanto aguardamos esse desfecho, com previsão de dois dias de paralisação com concentração dos médicos
nas UPAs no período matutino e manifestos no período vespertino com distribuição de carta à população /
mídias etc. Renato Figueiredo relata a ida da Direção Clínica ao Cosemesc com pedido de apoio ao movimento
dos médicos.
3.2. Acadêmico Haitiano – apoio financeiro durante o curso?: Cyro traz para discussão a possibilidade de
prestarmos auxílio financeiro a um estudante de medicina haitiano, matriculado na UFSC e iniciando seus
estudos agora no mês de março. Ele está aqui matriculado em função do Programa Emergencial em Educação
Superior – Pro Haiti, que visa contribuir para a reconstrução daquele país por meio de apoio à formação de
recursos humanos e outras medidas estabelecidas. Diz ser a condição financeira dele (e de outros estudantes
haitianos) crítica. Após discussão os diretores presentes entendem por unanimidade prestar esse auxílio
temporário para o estudante Lovensky Chaumette, em atitude de cunho humanitário, uma vez que o nosso
estatuto admite o estabelecimento de convênios beneficentes, dentre outros. Renato está fazendo o contato com
a entidade beneficente que permitirá que a ajuda chegue ao estudante (mediante assinatura de recibo). Cyro vai
fazer consulta aos Diretores Regionais acerca do assunto para então decidirmos.

3.3.COSEMESC(pré-reunião/reunião(29/02):SC Saúde/planos sem acordo/FEMESC:
O COSEMESC recebeu do Secretário de Estado Milton Martini ofício solicitando a intervenção da entidade
perante a categoria médica a fim de cooperar na formação da rede de atendimento ao plano SC Saúde dos
servidores estaduais. Cyro noticia que a resposta foi enviada com proposição de diálogo e com três sugestões
(prorrogação do prazo para credenciamento / ouvidoria eficaz / elaboração de contratos contemplando o que foi
acordado com o COSEMESC). Algumas sociedades de especialidades, como as de Cardiologia e Urologia,
informaram que não vão fazer o credenciamento. Houve uma reunião da UNIDAS com a CEHM da qual o
SIMESC não participou. A próxima reunião do Cosemesc será no SIMESC, que vai iniciar contatos com os
médicos sobre a suspensão no atendimento aos planos de saúde sem acordo. Entre as datas pautadas para o
FEMESC o Simesc optou pelos dias 01 e 02 de junho do corrente ano.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Perícia Médica / Acadêmicos-Residentes.
5. Assuntos informais: Apresentado o currículo de candidata para compor o quadro de funcionários na
executiva do SIMESC.

Florianópolis, 05 de março de 2012.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1a Secretária da DE do Simesc)

