Ata da 368ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 26/03/2012. 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 que deu entrada na Câmara de Vereadores no dia 12 de março pp o PLC
01168/2012 que dispõe sobre a política de organização e funcionamento do SUS – Lei orgânica da saúde do
município de Florianópolis e que tão logo tome conhecimento do seu conteúdo informará à diretoria. Leopoldo
informa que houve troca da diretoria da Fahece, com novos nomes assumindo aquela entidade. Dr. Ângelo informa
que Desembargador do TJ de Santa Catarina, indeferiu o pedido do SIMESC de efeito suspensivo da liminar que
determinou o retorno imediato das atividades aos médicos grevistas da Prefeitura de Balneário Camboriú. O recurso
segue seu processamento regular, agora aguardando julgamento através de uma Câmara do TJSC composta por três
outros Desembargadores. Cyro informa sobre matéria em jornal de Balneário Camboriú com a manchete “trabalham
pouco mas querem ganhar muito”,que ataca pessoalmente o presidente da Regional Pedro Alves Cabral Fº e os
médicos municipários naquela cidade. Segundo a jornalista Carla foi concedido direito de resposta e o Dr. Pedro se
pronunciou no rádio e na TV. Cyro informa ainda que os vereadores acataram as sugestões dos médicos de
Balneário Camboriú e fizeram uma emenda ao projeto de lei do PCCR que está indo para votação na Câmara nesta
data. Cyro faz os seguintes informes: 1. que no dia 21 de março ocorreu mobilização dos médicos da Prefeitura
Municipal de Florianópolis no período matutino, com concentração de cerca de 40 médicos na UPA Sul e também
cerca de 40 médicos na UPA Norte, com panfletagem em ambas as UPAs, atendimentos na UPA Norte e presença
da mídia na UPA Sul. Às 15 horas cerca de 70 médicos se concentraram no hall da SMS e às 17 horas aconteceu
uma assembléia dos médicos, que decidiu por doravante deixar a cargo das lideranças (Simesc, Direção Clínica e
comissão ampliada) a condução das ações e a manter a mobilização. O decreto que trata da gratificação do PSF foi
finalizado no período matutino em reunião na SMS da qual participaram pelo Simesc Zulma Carpes e Dr. Ângelo
Kniss. 2. que Ana Cristina Vidor foi nomeada Secretária executiva da mesa permanente de negociação do SUS de
Florianópolis; 3. que houve pedido da Fenam ao Simesc para disponibilização do mailing dos médicos de Santa
Catarina (assunto pautado como 3.4); 4. que recebemos os seguintes convites: para no dia 30 de março participar da
VII Jornada Nacional de Debates DIEESE, que terá por tema “Os desafios das negociações coletivas em 2012” e
“Rotatividade”; para no dia 04 de abril participar de audiência pública na ALESC sobre “O custeio dos hospitais de
SC que atendem pelo SUS”; para no dia 28 de março participar na ALESC do “Ato em defesa do SAMU”
promovido pelo SindSaúde e para no dia 29 de março participar de reunião da REMOC em Indaial.
2.2. Plantão de Diretoria: Eliane não refere ligações relevantes. Gilberto assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: DR Chapecó – o diretor regional Gerson Zanusso (T) encaminhou informe das
atividades desenvolvidas pela Regional no mês de março.
3. Ordem do Dia:
3.1. Posse Diretoria SIMERSUL / Criciúma – 30 março 2012: O Simesc irá à Criciúma com comitiva formada
pelos diretores da executiva Cyro, Eliane, Vânio, César e Zulma. Também foram convidados os diretores da DR
Araranguá.
3.2. Reunião COSEMESC – 21/03/12: A reunião ocorreu na sede do Simesc e contou com a participação de Cyro,
Zulma, Renato, Eliane, Dr. Rodrigo Leal e jornalista Camila. Foi feito o relato da reunião da COMSU em SP,
informado que os Cardiologistas repactuaram com o SC-Saúde (acordos “em separado”) e que o Cosemesc deu
resposta ao colunista Moacir Pereira sobre o SC-Saúde. Na ordem do dia assunto Unidas, estiveram presentes
dirigentes da Unidas com proposta ainda insuficiente. O Simesc está elaborando novo boletim digital aos médicos.
Em relação ao FEMESC, foi definida a data para os dias 29 e 30 de junho e designados Eliane e Renato para compor
a comissão de organização do evento, que terá como tema “Saúde Pública e OS”. Também estiveram presentes
médicos da Emergência do Hospital Infantil Joana de Gusmão que trouxeram a conhecimento a carência de recursos
humanos naquele serviço, com dificuldades para trabalhar com qualidade. O Cosemesc irá à SES cobrar uma
solução imediata para a situação dos pediatras que lá atuam. A próxima reunião do Cosemesc acontecerá no dia 18
de abril na sede do Cremesc.
3.3. Acadêmico Haitiano / Termo de Convênio: O termo de convênio Simesc / Ação Social da Trindade está
sendo preparado, pois a ampla maioria dos diretores regionais, a exemplo da executiva, concordou com o auxílio
humanitário. Dr. Ângelo Kniss pede vistas ao documento para ver da legalidade do mesmo. O valor do auxílio ficou
definido após debate, para vigorar por um período de 12 meses, desde que cumpridas as claúsulas do convênio.
3.4. Mailing eletrônico para a FENAM: Após debate foi definido pelo envio.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Vaga Zero.
5. Assuntos Informais: Gilberto sugere que alguns encaminhamentos referentes à Gestação de Alto risco sejam
tema de um próximo BM.
Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva SIMESC.
Florianópolis, 26 de março de 2012.

