Ata da 366ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC Gestão 2009/2012
Data: 12/03/2012. Hora 19h30min. 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: Zulma informa sobre reunião da comissão de desoneração referente ao pleito dos médicos
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), hoje às 14 horas na Secretaria da Administração, quando se definiu por dar
nova redação à minuta inicialmente proposta, na tentativa de se adequar ao parecer do Procurador Geral do
Município, que insistiu na ilegalidade da Lei que instituiu o PSF. Também foi pré-elaborado o documento que será
encaminhado ao Secretário da Administração, assinado pelos membros da comissão, dando conta da finalização dos
trabalhos e encaminhando a minuta em questão. Informa também sobre a reunião da comissão ampliada para tratar da
mobilização dos médicos da SMS para o evento do dia 21 de março (paralisação das atividades durante todo o dia),
hoje às 17:30 horas no SIMESC. Ana informa sobre a concessão do reajuste de 3.77 % para o funcionalismo
municipal acertada entre o gestor e o sindicato da categoria. Cyro faz os seguintes informes: 1. sobre reunião em
Balneário Camboriú, com um pequeno grupo dos médicos e dentistas daquela prefeitura, no dia 07 de março, com a
presença de Cyro, Zulma e Vânio e onde ficou evidente o descontentamento desses profissionais com a aprovação do
PCCS pelos municipários. Os colegas iriam à Câmara Municipal no dia seguinte. 2. sobre convite recebido para
participar da posse da nova diretoria do SIMERSUL (Sindicato dos Médicos da Região Sul) no dia 30 de março em
Criciúma.
2.2. Plantão de Diretoria: Renato encaminha informe de ligação recebida no dia 10 de março de uma colega de
Garuva com demanda jurídica, tendo sido encaminhada ao Dr. Ângelo Kniss. Dr. Erial informa que a colega foi
acompanhada hoje pelo Dr. Rodrigo Leal em depoimento na Delegacia de Polícia de Garuva. Sônia assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
3. Ordem do Dia:
3.1. FRSB – Reunião 9/10 março: Vânio e Zulma fazem o relato do evento aos presentes, dizendo da palestra
proferida pelos Drs. Ângelo Kniss e Rodrigo Leal sobre Terceirização na Saúde (OS-OSCIP) com muita propriedade,
no dia 09 à noite. No dia 10 houve uma reunião de trabalho, quando foram passados os informes da diretoria e os
dirigentes sindicais puderam manifestar-se sobre as atividades desenvolvidas pelos seus sindicatos em prol do
trabalho e remuneração médica. Também foi discutida a passagem da Presidência da FRSB para o Paraná, conforme
reza o novo estatuto e a ocupação de um cargo no Núcleo diretivo da FENAM (Federação Nacional dos Médicos) por
Santa Catarina, assunto esse que não ficou esgotado. A próxima reunião da FRSB será nos dias 04 e 05 de maio em
Curitiba.
3.2. Perícia Médica – Solicitação de colega médico: Cyro informa que colega pediu providências do SIMESC, nos
informando que desde 2005 não ocorre reajuste nos honorários dos médicos peritos. Passa a palavra ao Dr. Erial, que
esclarece que os honorários a que se refere o colega, dizem respeito ao trabalho desenvolvido junto ao judiciário na
construção de prova pericial (perito designado por juiz), nos casos em que o autor da denúncia é beneficiário da
assistência jurídica gratuita. Após algumas considerações, entre elas, a de que a atividade do médico perito é
essencial aos processos jurídicos, Dr. Erial sugere os seguintes encaminhamentos: 1. informar ao colega da
prerrogativa de ter seus honorários fixados por juiz em até R$ 1.000,00 reais, com possibilidade de multiplicar esse
valor por 5 (cinco), segundo os preceitos da Resolução 127 de 15 de março de 2011 do Conselho Nacional de Justiça
(art.6);
2. que o SIMESC vá ao Tribunal de Justiça para demonstrar da necessidade e importância do trabalho pericial.
Sugere ainda que a FRSB faça o mesmo trabalho junto à 4ª Região do TRF em Porto Alegre. Cyro sugere que os
médicos sejam informados do assunto via Boletim Digital e que o assunto possa ser foco de matéria em BM futuro.
3.3. Acadêmicos / Residentes – ações em 2012: Cyro manterá contato com Mário Marques, atual diretor de Apoio
ao Pós-Graduando, para saber se o mesmo continuará à frente dessa diretoria, além de formular convite ao presidente
da Comissão Estadual de Residência Médica, Dr. Lúcio Botelho, para vir ao SIMESC. Em relação à diretoria de
Apoio ao Graduando, pelo afastamento geográfico da diretora Tanise Damas, que está atuando junto à DR Joinville,
pede a diretora Sônia que assuma a diretoria, para que as reuniões, o convívio, a ajuda e entrega dos boletins aos
acadêmicos, entre outros, não fiquem prejudicados. Informa que o SIMESC tem assento na reunião do Colegiado do
Curso de Medicina da UFSC que ocorre em todas as terceiras quinta-feiras do mês. Sônia informa que até esta data
89 dos 302 médicos recém-formados em SC já haviam efetuado o pagamento do boleto da semestralidade (20% do
valor) ao SIMESC. Cyro sugere “checar” de que escolas eles vieram.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: BM 136
5. Assuntos informais: A jornalista Camila solicita aos diretores indicação de filme e livro para o BM 135. A
candidata à funcionária que passou pela entrevista declinou da vaga.
Florianópolis, 12 de março de 2012.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1a Secretária da DE do Simesc)

