Ata da 435ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 28/10/2013. Hora 19h45 min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. Gilberto informa que em companhia do advogado Dr. Erial de Haro, participou de reunião
com a comissão da saúde da OAB no dia 24 de outubro. Um dos assuntos pautados foi o fórum sobre saúde+10. Outra
reunião da OAB foi marcada para o dia 05 de dezembro. Dr. Fabio Schneider informa que a Prefeitura cumpriu o acordo
feito com os médicos, houve aumento de 5% no valor do salário no mês de setembro. Dr. Cyro apresenta a lei 12871 que
institui o Programa mais Médicos. Solicita que todos dirigentes tomem conhecimento do inteiro teor da lei. Destaca no
texto o parágrafo que autoriza o Ministério da Saúde a “emitir número de registro único para cada médico intercambista”. Refere ainda que o acordo firmado pelo CFM com o Parlamento Brasileiro foi, por óbvio, vetado pela
Presidente da República. Comunica também que o SIMESC enviou correspondência aos parlamentares catarinenses
solicitando apoio aos projetos de lei 321/2013 e 123/2012 ora tramitando no Congresso e que tratam da destinação de
mais recursos financeiros para a saúde. A AMB comunica que promoveu a atualização dos valores referenciais dos
serviços médicos para a CBHPM vigente. Como referência o valor de consulta ficou em R$ 71,68.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Vânio informa que não recebeu ligações. Dr. Leopoldo assume o plantão.
2.3. Diretorias regionais: O SIMESC foi homenageado no dia 18 de outubro pela Assembléia Legislativa de Santa
Catarina na Regional de Canoinhas. Dr. Cyro informa reunião para dia 31 de outubro em Tubarão, juntamente com os
Drs. César e Vânio.
3. Ordem do Dia:
3.1.Assembléia Regional Extraordinária (24 outubro/Lages): Dr. Cyro informa que participou de Assembléia
Regional em Lages, na companhia do Dr. Dimitri, Advogado Rodrigo Leal, Advogada Daniela (Jurídico regional),
jornalista Camila Spolti, coordenadora Terezinha Koerich e Adriana Correa Teixeira (servidora SIMESC Lages). Estavam
presentes também os Drs. Ricardo Gargioni presidente da regional e Jose Roberto Pontin secretário regional. Na
Assembléia foi apresentado o texto definitivo do acordo firmado entre os médicos e o Hosp. Nossa Sra. Dos Prazeres,
com aumento do valor da hora plantão; valor do sobreaviso em 1/3 da H/P; novas especialidades em sobreaviso; R$
8.500,00 mensais para as chamadas remuneradas; dois plantonistas presenciais no pronto socorro. Os valores terão
reajuste anual pelo INPC e haverá revisão geral dos valores a cada dois anos. Os médicos do corpo clínico do hospital
citado, por unanimidade, aprovaram o acordo ora firmado.
3.2. Ortopedistas do Hosp. Regional de São Jose: Dr. Cyro apresenta os Drs. Renato Locks e Alexandre Ferracioli
Fusão, médicos ortopedistas do Hospital Regional de São José, que fazem um breve relato da situação naquela unidade.
Finalizam dizendo que o hospital não tem estrutura para realizar todos os procedimentos médicos necessários. Dr. Renato
Locks comunica que o maior problema é a falta de leitos para internação e de UTI. Também faltam recursos humanos,
principalmente médicos ortopedistas para completar a escala de plantão e anestesistas para ativar todas salas de cirurgia.
Dr. Alexandre F. Fusão informa que tem um dossiê e que nele constam algumas ações prévias para solução destes
problemas. A dificuldade é tanta que os pacientes internados com fraturas tem que esperar até 70 dias para serem
operados. Também informam que estão vencendo alguns contratos de fornecimento de órteses e próteses o que poderá
deixar o Hospital desabastecido. A Diretoria decide por repercutir o assunto, necessitando de relatório completo da
situação à ser fornecido pelos demandantes.
3.3. Planejamentos 2013:
- Desligados / inadimplentes: Dr. Cyro informa que na Assembléia a ser realizada em dezembro os médicos que estão
há mais de 18 meses sem efetuar o pagamento da mensalidade serão desligados do Sindicato e pede aos Drs. Vânio e
Fabio Schneider que elaborem um texto a ser enviado aos médicos informando o seu desligamento e convidando-os a se
manterem filiados. Outras ações também poderão ser adotadas.
- Aniversários: Dra. Eliane encontra dificuldade para parabenizar os médicos no dia do seu aniversario. Terezinha
informa que o Alessi já está com um programa em fase de teste, com essa finalidade e a Dra. Eliane irá averiguar.
- Acadêmicos: Dra. Sônia informa ter realizado reuniões com os formandos em medicina nas cidades de Florianópolis,
Palhoça, Joinville, Blumenau e Chapecó. Temos previsão para Joaçaba e Tubarão nas próximas semanas. Itajaí e Lages
não confirmaram data.
- Momento SIMESC: A jornalista Camila Spolti apresentou relatório de veiculação do programa momento SIMESC e
disponibilizou alguns áudios dos programas, inclusive os produzidos pela regional de Brusque.
- Patrimônio sedes regionais: As sedes regionais enviaram a relação do patrimônio, com exceção da sede de Chapecó.
- Videoconferência: Dr. Marcelo Rogelim informa que verificou os valores necessários para criar um sistema que
facilite as reuniões com as outras regionais. Apresentará na próxima reunião.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Revista do SIMESC.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 28 de outubro de 2013.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva, servidora SIMESC).

