Ata da 437ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 11/11/2013. 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. Cesar informa o recebimento de e-mail da parte de colega médico Pediatra filiado, de
Chapecó (Plantonista no Hospital da Criança Augusto Muller Bohner - hospital municipal administrado pela fundação).
Na referida mensagem, o colega relata dificuldades para preencher escala de plantão devido ao baixo número de pediatras
naquela unidade. Foi orientado via telefone e enviado e-mail com sugestão de texto às autoridades. No dia 5 de novembro
foi assinado Acordo Coletivo de Trabalho para os médicos do SAMU, contratados pela SPDM, com valores
remuneratórios retroativos a 1º de setembro. Dr. Gilberto relata ter participado de reunião da Comissão de Saúde da OAB
no dia 07 de novembro, referente ao Fórum de Direito e Saúde (Financiamento da Saúde – Qual é o caminho?), à realizarse em 05 de dezembro próximo, na sede da OAB, em Florianópolis. Dr. Vanio informa que a contadora disponibilizou a
Previsão Orçamentária para 2014. As respectivas diretorias estão convidadas a se manifestar sobre a mesma, inclusive
com proposta de ações para o ano de 2014. Dra. Eliane informa que o cartão de aniversário enviado aos filiados SIMESC
passa a ser feito por e-mail marketing. O envio é personalizado – com o nome do aniversariante no cartão. O “disparo” é
feito diariamente às 9h. Essa modalidade permite saber se as pessoas receberam e “abriram” o e-mail. Dr. Erial informa
que o Bradesco desistiu da ação que havia impetrado contra SIMESC, SJM, ACM (no âmbito da cidade de Joinville –
referente a movimento médico praticado alguns anos atrás). O SIMESC aceitou pagar as custas processuais (R$ 540,00).
Dr. Cyro informa que participou, no dia 5, de reunião da Comissão de Avaliação e Fiscalização do contrato SES –
FAHECE/CEPON, ele que é indicado pelo CES. Foram analisados os trabalhos daquela unidade referentes ao 1º e ao 2º
trimestres deste ano, e por não ter cumprido algumas metas nos meses de janeiro, fevereiro e março, houve penalização
financeira quando do repasse feito pela SES. No dia 6 ele esteve presente na reunião ordinária do CES que teve como
principal ponto de pauta a Prestação de Contas/SES referente ao 1º quadrimestre de 2013. Este assunto voltará a ser
analisado em reunião extraordinária marcada para o dia 27 de novembro. No dia 7 o SIMESC esteve em Indaial,
participando de evento promovido pela Regional do Médio Vale. Dr. César Ferraresi proferiu palestra e foi homenageado
como Sócio Vitalício o Dr. Armando Loureiro. A comitiva contou com os diretores Cyro e Eliane, os assessores Erial de
Haro e Camila Pereira, a Coordenadora Terezinha e a Servidora Katiane.
2.2. Plantão de Diretoria: Dra. Juliana relata não ter recebido ligações. Dr. César assume o plantão.
2.3. Diretorias regionais: Nada relatado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Ortopedistas/ Hospital Regional de São José - ações e desdobramentos: o SIMESC recebeu denúncia dos
Ortopedistas do HRHMG relatando dificuldade para trabalhar no centro cirúrgico. Várias ações foram implementadas
(denúncia ao CREMESC, mídia, envio de material ao TCE, à vereador de São José, contato com MP etc). A mídia deu
grande destaque ao que foi relatado.Dr. Renato Locks agradece o apoio do SIMESC mas diz que a situação continua a
mesma: cirurgias desmarcadas por falta de salas cirúrgicas. Em reunião com o Superintendente dos hospitais
públicos/SES não se acertou solução imediata. Os Ortopedistas solicitaram duas salas para cirurgias e contratações de
mais colegas.
3.2. Clínica Médica - Hospital Florianópolis – ações e desdobramentos: também foram denunciadas as dificuldades
para o exercício profissional dos médicos lotados no Hospital Florianópolis, no setor de pronto atendimento (CREMESC,
Mídia etc). O Presidente falou com a Secretária da Saúde e sua assessoria, sugerindo uma reunião com aqueles colegas
médicos. Esta reunião está agendada para o dia 12 de novembro. Presentes à reunião os colegas Ricardo Vieira e Vander
Boeira teceram comentários à respeito da situação, mostrando-se muito preocupados com o atual estado do hospital.
3.3. Revista SIMESC – 142 - Avaliação - Dr. César diz que a revista manteve seu padrão. A capa está ótima. Os colegas
tem comentado a favor da revista. Dr. Cyro pergunta se já chegou a casa de alguém via correios, o que é negado por todos
os presentes. Dra. Eliane achou muito boa a revista. Dr. Renato faz agradecimento aos colaboradores. Dr. Cyro lembra
que fizemos acordo com a Empresa Donc! (propaganda na Revista) e que devemos “cobrar” o custo em “obras de arte”.
Nem todos leram a Revista ainda.
143 > Primeiras idéias – Capa > 25 anos do SUS. Especial > 1 ano das propostas dos „prefeituráveis‟. Outubro Rosa.
Leitos para Queimados. Acadêmicos. ACAMESC - Entrevista com o Dr. Rodrigo d‟Eça, para apresentar a Entidade.
Matéria com Hematologistas. Eventos de dezembro (AGO/AGE/RDP). Outros assuntos foram sugeridos.
3.4. Hospital de Santo Amaro. Dr. Fernão Bittencourt, Diretor Técnico diz que o hospital faz entre 1.200 a 1.500
atendimentos/mês, 300 cirurgias/mês. Na Emergência está sendo impossível “fechar” a escala de plantões. O próprio Dr.
Fernão fez 250h no último mês. Fez-se denúncia ao CREMESC. Os advogados SIMESC fizeram notificação extra
judicial a qual não foi respondida pela Direção do Hospital. O Conselho do Hospital enviou ofício à SES solicitando
suspender o convênio que assegura o pronto atendimento. O SIMESC publicará nota em jornal alertando a população para
a possibilidade de fechamento do hospital.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 1 AGO/ RDP/AGE (06 e 07 dezembro 2013).
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 11 de novembro de 2013.
(Ata redigida por Marcio Alex Cardoso, servidor SIMESC).

