Ata da 373ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESCGestão 2009/2012.
Data: 14/05/2012. 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: Vânio informa sobre reunião do Cosemesc para tratar do XV FEMESC, no dia 06 de maio
com a presença de Vânio, Eliane e Zulma. Nova reunião está agendada para amanhã na sede do Sindicato. Informa
sobre inauguração da Sede Regional em Joaçaba no dia 11 de maio, onde esteve juntamente com Cyro e que contou
com a presença dos três diretores daquela Regional, colegas de Concórdia e dos três diretores da DR Videira e sobre
reunião havida no dia 12 de maio com os médicos de Caçador para tratar entre outros do SC-Saúde e Mutirão de
Cirurgias. Sônia informa sobre reunião ocorrida no dia 09 de maio com os acadêmicos de medicina da UFSC, no HU,
onde Eliane também se fez presente, assim como os assessores Ângelo Kniss e Katiane Moro. Informa que está
agendada reunião com os acadêmicos de medicina da UNISUL-Palhoça para o dia 24 de maio às 11:30 horas. Dr.
Rodrigo Leal informa que o TCE condenou o Estado a pagamento de multa por contratação irregular de médicos no
SAMU por contrato temporário. O Estado já recorreu três vezes para prorrogar o prazo para a regularização da
situação. Eliane informa que participou juntamente com Dimitri da reunião da Comissão Estadual de Residência
Médica (CERM) no dia 10 de maio no HU, quando foi discutido entre outros assuntos a não fiscalização das
condições de trabalho nas Residências Médicas, sendo sugerido inclusive que o Sindicato faça essa fiscalização.
Também foi discutida a prova única para RM e a denúncia por abertura de algumas Residências médicas sem
avaliação prévia da SES. O Dr. Lúcio Botelho se manterá na presidência da comissão até agosto desse ano. Cyro faz
os seguintes informes: 1. que recebemos convite da Sociedade Catarinense de Ortopedia para participar do I Fórum
Medicina e Mobilidade Urbana a ocorrer no dia 16 de maio às 13:30 horas na ACM; 2. que recebemos do vereador
Ricardo Vieira cópia do PLC 1168/2012 – Lei Orgânica da Saúde/Florianópolis para leitura e avaliação, tendo se
voluntariado para tal, Cyro e Ana.
2.2. Plantão de Diretoria: Zulma refere ligação de colega do Hospital Governador Celso Ramos com demanda
jurídica, tendo sido devidamente encaminhada. Ana assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada recebido
3. Ordem do Dia: Cyro apresenta o Dr. Maury Maciel, odontólogo e diretor do Sindicato dos Odontólogos, que se
coloca como parceiro na questão do desconto ilegal da gratificação do PSF dos profissionais da PMF. Apresenta
ainda um novo colega convidado para a próxima diretoria, Marcelo ... – cardiologista. Também presentes os colegas
médicos Chris de Brida e Sandra Maciel.
3.1. Reivindicação Pediatras Emergência Externa HIJG: O Simesc recebeu denúncia de que é o plantonista da
emergência externa do HIJG quem atende aos chamados para as intercorrências internas, o que tem ocasionado
problemas com a clientela, pela demora no atendimento na emergência externa. Amanhã acontecerá reunião do
Simesc com os médicos da Emergência do HIJG, na tentativa de construir uma solução, desobrigando os colegas de
algumas atividades que lhes são atribuídas e ainda, discutir como cobrar do Governador mais recursos humanos para
aquele nosocômio. Leopoldo faz a leitura da carta que o Simesc encaminhará para publicação nos jornais que
circulam em municípios onde há hospitais públicos, com ou sem a parceria do COSEMESC. Cyro relata das
dificuldades, como por exemplo suspensão de cirurgias, por conta do número de leitos fechados, e que no HIJG esse
número é de 80 leitos.
3.2. Movimento dos médicos SMS/Florianópolis (suspensão atendimentos 15/16 de maio): Os informes do
movimento dão conta de que na maioria das ULS haverá paralisação de 100% e que a concentração de médicos se
dará em três frentes de trabalho (UPAS Norte e Sul e ULS Coqueiros) com panfletagem, atendimento à imprensa e
deslocamento para as ULS em busca dos colegas indecisos. Cyro foi convidado a comparecer no gabinete do
Secretário Municipal de Saúde amanhã às 10 horas. São definidos ainda pontos como uso de jalecos, distribuição de
panfletos, colocação de cartazes e utilização de faixas alusivas ao movimento. No 1º dia está programada uma visita à
Câmara de Vereadores para solicitar a atenção do Prefeito. Para o 2º dia estão programadas as mesmas atividades
para o período da manhã, com concentração dos médicos às 14 horas no calçadão da Felipe Schmidt (senadinho),
passagem pelo gabinete do Prefeito e assembléia da categoria às 16 horas no hotel Floph. Cyro coloca para o Dr.
Maury da necessidade de que as demais categorias atreladas ao PSF se aliem ao movimento dos médicos. Convida-o
para a assembléia da quarta-feira. Fala da importância não só de ampliar o movimento (mais dias de paralisação), mas
principalmente da adesão dos demais colegas do PSF. Dr. Maury solicita que parta do Simesc o convite para a
participação dos dentistas já a partir de amanhã. Acatado. Informa que o SOESC emitirá carta de apoio ao movimento
liderado pelo Simesc. Cyro solicita espaço na reunião dos dentistas e Dr. Maury fica de providenciar.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Eleição SIMESC / Seminário Médico-Mídia.
5. Assuntos Informais: O Simesc firmou acordo com o estacionamento em frente à sede, para que aqueles que aqui
vierem tenham onde estacionar.
Ata redigida por Zulma Sueli Carpes – 1ª Secretária da Diretoria Executiva SIMESC.
Florianópolis, 14 de maio de 2012.

