Ata da 378a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 18/06/2012. 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: Vânio informa sobre o não envio para a Câmara de Vereadores de Florianópolis do
PLC que desonera a gratificação do PSF dos médicos daquela Prefeitura. Sônia informa sobre a nova dinâmica
de reuniões com os acadêmicos de medicina envolvendo as regionais e sobre e-mail enviado aos diretores das
DRs de Itajaí, Joaçaba, Chapecó e Tubarão solicitando agendamento de reunião com os formandos de julho de
2012. Dr. Mauro Machado de Itajaí agendou reunião para o dia 22 de junho e Dr. Akilson de Tubarão informou
que os alunos já tiveram reunião no semestre passado. Gilberto informa sobre reunião ocorrida no dia 12 de
junho no HU com os médicos federais, com indicativo de paralisação para o dia 28 de junho por conta da MP
568/2012. Informa da votação da MP pela comissão mista no dia 13 de junho, com modificação dos artigos que
prejudicavam os médicos. Lílian informa que no seu entender o movimento foi suspenso por conta dessas
alterações, no entendimento dos médicos do HU e Cyro ratifica, dizendo que esse posicionamento está postado
no site da FENAM e também do Simesc. Vamos acompanhar os desdobramentos. Cyro faz o seguinte informe:
que participou juntamente com Renato de reunião da Unimed Grande Florianópolis, quando também estiveram
presentes o Cosemesc, o Conselho Administrativo e a Diretoria da Unimed. Relata que foi apresentada a nova
estratégia da entidade para remunerar melhor o médico com o pedido de apoio ao Cosemesc nessa empreitada.
Informa também sobre o recebimento de dois convites: um convite assinado pelos presidentes da AMB, ACM e
ALESC, convidando para participar do ato nacional em defesa da Saúde Pública no dia 19 de junho na ACM e
um convite do Conselho Regional de Medicina de São Paulo para participar do Fórum Pró-SUS no dia 22 de
junho em São Paulo.
2.2. Plantão de Diretoria: Renato envia relato de duas ligações que foram encaminhadas para o Jurídico e duas
outras ligações, uma de colega de Criciúma perguntando sobre o posicionamento do Simesc em relação à
terceirização do SAMU e outra de colega de Florianópolis perguntando sobre as negociações com a UNIDAS.
Gilberto assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: DR Itajaí: o colega Mauro Machado envia e-mail em apoio à Fenam (contrária à
abertura de novas vagas nos cursos de medicina), sugerindo uma reflexão de todos.
3. Ordem do Dia:
3.1. RH para a Saúde: Cyro tece comentários acerca da entrevista concedida pelo Governador ao jornal
Notícias do Dia, onde o mesmo nega a falta de recursos humanos e acusa os médicos de não cumprirem a carga
horária de trabalho. Diz ter solicitado ao coordenador do Cosemesc que o assunto seja discutido em reunião.
Nos próximos dias o Simesc encaminhará pedido de audiência ao Governador. Fala das denúncias enviadas por
colegas cardiologistas do Instituto de Cardiologia (ICSC) e da reunião que teve com o diretor técnico e o diretor
geral do Instituto, que ratificaram as denúncias feitas. Presente à reunião o Dr. Tarcis Sawaia El Messane, chefe
do setor de emergência do ICSC. Cyro faz um breve relato das denúncias e Tarcis explicita com mais detalhes
as dificuldades vivenciadas por toda a equipe do serviço em questão. Cyro diz da necessidade de
pronunciamento do Simesc e após debate fica decidido pela tomada das seguintes medidas: 1. Acompanhar os
médicos do ICSC em ida ao Cremesc; 2. Solicitar oficialmente ao Conselho que proceda uma fiscalização na
unidade: 3. Ida ao Ministério Público; 4. Buscar parceria com a OAB; 5. Ir à Comissão de Saúde da ALESC e
6. Levar as denúncias para a Mídia. Pede aos colegas que trabalham em hospitais públicos que se municiem
com informações acerca de dificuldades vividas nos serviços.
3.2..Boletim Médico 137: Jornalista Carla apresenta o espelho do boletim que é referente aos meses de abril,
maio e junho e que tem como matéria principal (capa) a “falta de recursos humanos para a Saúde”. Dá conta do
andamento das matérias. Cyro pede sugestões de capa considerando a matéria principal e fala dos custos do
BM, citando a ajuda de custo obtida das entidades parceiras e os anúncios publicitários.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: XV FEMESC.
5. Assuntos Informais: Dificuldades por conta do Programa de Informática usado no cadastro do Simesc /
encaminhada carta de solidariedade à colega Maristela A. Vieira.
Ata redigida por Zulma Sueli Carpes da Natividade – 1ª Secretária da DE do Simesc.
Florianópolis, 18 de junho de 2012.

