Ata da 377a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 11/06/2012. 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: Leopoldo informa do seu comparecimento na inauguração da Unimed Trindade,
representando o SIMESC. Também informou sobre a matéria veiculada no DC de hoje sobre irregularidades na
empresa que seria responsável pela condução do SAMU. Eliane informou sobre solicitação financeira para
evento sobre HPV, solicitado pelo colega Edson Fedrizzi. A diretoria decidiu apoiar apenas a divulgação do
evento, por não haver autorização estatutária para apoio financeiro. Dimitri informa que amanhã ocorrerá a
reunião da Comissão Estadual de Residência Médica; Cyro irá acompanhá-lo. Cyro informa que ele, Eliane,
Erial, Terezinha e Carla foram à Araranguá verificar in loco a situação do hospital Regional de Araranguá (OS),
que está a exigir dos médicos uma serie de obrigações. Foram colocadas as propostas e aguarda-se posição dos
médicos do hospital. Cyro informa que no dia 6 aconteceu o Abraço à Saúde, no hospital Infantil Joana de
Gusmão. Houve uma boa repercussão de mídia e com presença satisfatória de médicos e funcionários. Passo
seguinte será solicitar uma audiência com o governador sobre a falta de recursos humanos para a saúde. Vânio
traz imagem da faixa que os jogadores do Flamengo levaram a campo com dizeres contrários a MP 568/2012.
Vânio sugere que se utilize o mesmo meio para solicitar recursos humanos, etc. Cyro traz relato do colega
Daniel Moreira, cardiologista do Instituto de Cardiologia, com inúmeras irregularidades e deficiências
existentes naquela emergência, incompatíveis com um bom e necessário atendimento aos usuários, e, isto tudo
ocorrendo em um hospital de referência, desabafo este encaminhado ao MP/CRM/SIMESC. Daniel, presente a
reunião informa que essa situação vem se arrastando e sempre com inúmeras promessas de resoluções que, até
hoje, nunca ocorreram. A situação está agravada porque alguns colegas do Instituto estão afastados. Daniel diz
que os profissionais da enfermagem também já fizeram denúncia ao COREN. Cyro responde a Daniel sobre os
possíveis encaminhamentos pertinentes ao SIMESC, ainda informa que levará essa questão na próxima reunião
do COSEMESC. Dimitri questiona se existe relação detalhada de todos os materiais e documentação
correspondente às solicitações realizadas. Vânio pergunta se existe lista de concursados e de recursos humanos
disponíveis. Daniel continua relatando sobre as precárias condições e situações de risco em que estão sendo
atendidos os pacientes. Ficou acordado que será multiplicado o documento enviado pelos cardiologistas e que
também será solicitado audiência com o diretor da cardiologia – Jamil Schneider. Cyro informa o repúdio da
FENAM sobre a abertura de mais escolas médicas. Lido o convite do CREMESC, para a posse dos novos
conselheiros no dia 2/07, Vicente Pacheco, presidente, Tanaro Bez, vice-presidente, Áurea Nogueira, 1ª
secretária, Odi Oleinisck, 2º secretário, Juliano Pereima, 1ºtesoureiro e Diogo Ribeiro, 2º tesoureiro. Apresenta
convite da Unimed, para reunião no dia 13 de junho, às 19h30 na Unidade Trindade.
2.2. Plantão de Diretoria: Eliane informa que não houve ligação e passa telefone para Renato.
2.3. Diretorias Regionais: Informe falecimento do colega Glicério Pereira da Silva Neto
3. Ordem do Dia:
3.1. IV FEMESC: Eliane informa reunião do FEMESC amanhã às 19h30 no SIMESC e mostra o préprograma. Participação do Ângelo, numa das mesas; na 6ª feira, à noite solenidade de abertura. Cyro insiste
para que se motivem os médicos para participarem do FEMESC, especialmente os Diretores Executiva/
Regionais.
3.2. MP 568/2012: Gilberto informa e convida os presentes para a reunião no HU, amanhã às 11horas no
auditório. Aguarda que saiam idéias e sugestões para que se façam propostas concretas a serem levadas aos
políticos. Vânio explica sobre as alterações que ocorreram na insalubridade e periculosidade e que houve
concordância de que a medida provisória será prejudicial ao médico com vínculo federal. Cyro pede bom senso
para que qualquer medida de paralisação seja tomada acompanhando o nível federal. Vânio continua
especulando sobre os desdobramentos que essa medida está suscitando. Cyro pede que os presentes do
SIMESC, amanhã, atentem para os desdobramentos cabíveis.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Boletim Médico nº 137.
5. Assuntos Informais:
Ata redigida por Renato César Lebarbenchon Polli –Diretor de .Comunicação e Imprensa.
Florianópolis, 11 de junho de 2012.

