Ata da 447ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 10/03/2014. Hora 19h30min. 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. Vânio informa que foi feito levantamento dos valores pagos aos parceiros e chegou-se à
conclusão de que o valor a ser pago ao assessor de home page está adequado. Dr. Dimitri informa que esteve presente na
reunião da Comissão Estadual de Residência Médica - CEREM/SC, no dia 01/03, onde tratou da regularização das
instituições em SC, houve debate sobre a prova deste ano. Dr. Renato faz os seguintes informes: que o “Momento
SIMESC” desta semana foi a chamada para Assembléia Geral do COSEMESC, já no interior foi sobre a auto medicação.
O convite e o certificado para o encontro sindical em Jaraguá do Sul já estão prontos. Dr. Cyro comunica que pagaram a
contribuição sindical, até esta data, 1299 médicos. Os recolhimentos da contribuição sindical feitos pelas empresas (SES,
SPDM, etc.) deverão ser creditados na conta do SIMESC no mês de abril. Apresenta o Boletim Pró- SUS nº 22
(AMB/CFM/FENAM) com as linhas gerais da mobilização nacional em defesa da saúde, a ter início no dia 7 de abril.
Reverbera notícia publicada em jornais de Santa Catarina: “TJ confirma legalidade da legislação que fundamentou o
Contrato de Gestão do Hospital Regional de Araranguá entre a SES e uma OS”. Informa que a próxima reunião do
Colegiado do Curso de Medicina da UFSC será dia 27 de março de 2014. Apresenta os seguintes convites: participação
na Semana de Acolhimento aos Calouros de Medicina da UFSC, no próximo dia 18 de março. Composição da mesa de
abertura do VII Fórum de Ética Médica do CREMESC, dia 28 de março de 2014, em Florianópolis. Por fim, apresenta
solicitação de patrocínio para a 1ª Jornada Acadêmica de Emergências Clínicas, promovida pelos Acadêmicos da
UNIVALI. Encaminharemos o pedido a DR Itajaí. Dr. Marcelo Rogelin, informa que estavam presentes 14 cardiologistas
na reunião do COSEMESC, do dia 06/03.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Flavio informa que recebeu ligação de um médico solicitando orientação quanto a não
apresentação do médico plantonista que se segue na escala para assumir o plantão no Hospital em que trabalha. Recebeu
também ligação de jornalista do DC, solicitando entrevista sobre possível contaminação por bactéria no HGCR. Dr.
Fernão informa que não recebeu ligações. Dr. César assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Roman informa que recebeu o relatório trimestral de Itajaí.
Ordem do Dia:
3.1. Pesquisa COSEMESC / Planos de Saúde – primeiros encaminhamentos: Jornalista Carla faz a apresentação do
resultado da pesquisa, que teve 394 respondentes. Teceu seu parecer tendo como principal ponto a insatisfação com os
planos de saúde, tendo como os mais citados o SC Saúde e a Unimed. Em especial a insatisfação se deu com as
Cooperativas Médicas no que diz respeito ao valor pago pelas consultas, a pouca transparência nas ações e pelos altos
custos administrativos. Traz ainda que as propostas para as ações do COSEMESC passam necessariamente pela questão
da remuneração das consultas, exames e procedimentos. Há sugestões de suspensão de contratos em massa e pedidos de
maior intercedência do COSEMESC junto às operadoras. De toda forma, o chamado principal está relacionado à
aplicação dos valores preconizados pela CBHPM. Dr. Cyro levanta a possibilidade de ser enviado o resultado da pesquisa
aos Presidentes das Cooperativas Médicas. O que foi aprovado pelos presentes. O resultado também será enviado para os
integrantes da Comissão de Honorários Médicos. As ações do COSEMESC serão decididas posteriormente.
3.2. Nova diretoria ACMR: Dr. Cyro apresenta os médicos residentes do HGCR, Dr. Gabriel Dotta e a Drª. Eline Coan
Romagna, que tomarão posse na diretoria da ACMR, no dia 15 de março. Dr. Gabriel relata que a nova diretoria será
composta por integrantes de todos os hospitais vinculados a SES e por variadas especialidades. Relata, ainda, que os
residentes de clínica médica do HGCR, estão atuando sem supervisão no plantão de andar e que já tentaram junto a
preceptoria, supervisão e COREME uma supervisão formal, mas que não obtiveram resposta. Drª. Eline completa dizendo
são oito residentes R2, nessa situação e que já foram feitos vários documentos com a solicitação, mas que foram
ignorados. Dr. Dimitri dará encaminhamento no sentido de redigir um novo documento juntamente com o assessor
jurídico.
3.3. Médicos SES – movimento por uma remuneração digna: Dr. Cyro informa que hoje houve reunião do
COSEMESC, para dar início a proposta a ser levada a AGE do dia 12 de março, mas que esta será “fechada” em nova
reunião amanhã, 11/03. Que as reuniões com os corpos clínicos foram boas e que tiveram representativa participação dos
diretores da executiva. Discorre sobre os preparativos e encaminhamentos para a Assembleia Geral. Relembra o
movimento médico de 2006 e diz que de início as entidades parceiras ficaram apreensivas com a publicação do edital com
o ponto de pauta “indicativo de suspensão no atendimento”, mas já estão de acordo e este termo “indicativo” foi
fundamental para chamar a atenção da mídia, o que gerou e gerará várias entrevistas.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Encontro Sindical – Núcleo Acadêmico; Momento SIMESC; Facebook.
5. Assuntos informais: Haverá amanhã audiência com o Prefeito Municipal de Florianópolis com a participação de
Diretores do SIMESC.
Florianópolis, 10 de março de 2014.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora do SIMESC)

