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Ata da 512ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 28/09/2015. Hora 19:30 horas. 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. Expediente:
2.1. Correspondências recebidas: Dra. Vanessa informa o recebimento de ofício do provedor do Hospital
de Caridade convidando o SIMESC para participar da consulta pública para manutenção do certificado de
filantropia da instituição. Dr. João Constâncio, Secretário Regional de Jaraguá do Sul, solicitando
participação do jurídico em reunião no município. Dr. Carlos Roberto Seara Filho solicitando reunião com a
Diretoria Executiva no dia 21/10/2015 às 20h em Blumenau.
2.2. Correspondências expedidas: Nada relatado.
2.3. Encaminhamentos: Dra. Vanessa foi designada para participar da consulta pública.
3. Informes (40 minutos):
3.1. Diretoria Executiva:
Dr. César informa que o ISEV está propondo que os médicos contratados mudem da via CLT para a via
CNPJ e que entreguem as suas carteiras de trabalho para efetuarem a redução do valor da hora trabalhada de
R$ 75,00 para R$ 42,00. Os médicos deverão agendar reunião com a presença do secretário de saúde e
prefeito e Dr. César coloca o Simesc à disposição para intermediação. Relata também que participou de
entrevista para RicTV sobre diminuição de profissionais na emergência do Hospital Florianópolis com o
intuito de redução de custos para a SPDM. Dr. Renato Polli informa o falecimento do médico filiado
Fernando Herrmann, CRM 12364. Dr. Dimitri e Dr. Vânio foram convidados como palestrantes para o III
Fórum do Médico Jovem do CFM nos dias 14 e 15 de outubro no hotel Majestic. Dr. Dimitri informa que no
dia 2 de outubro às 9h na ACM será realizada a próxima reunião da Comissão Estadual de Residência
Médica. Dr. Vânio recebeu convite da Federação Médica Brasileira, por iniciativa do Médico e Deputado
Federal Luiz Henrique Mandetta, para participar de sessão solene em homenagem ao Dia do Médico, no dia
21 de outubro, na Câmara dos Deputados em Brasília; após a sessão os sindicalistas irão visitar os gabinetes
dos Deputados em busca de apoio à votação da PEC 454/2009 que cria a Carreira Única de Médico de
Estado. Dr. Renato Figueiredo informa que o Prefeito de Florianópolis encaminhou à Câmara dos
Vereadores no dia 10 de setembro um projeto de lei complementar para mudança do organograma da
Secretaria Municipal de Saúde, criando 16 novos cargos de gerentes, numa conjuntura de cortes de gastos no
Governo e de tentativa de redução de 25% da gratificação dos plantonistas das UPAs, incluindo os médicos.
Sugere pautar para a próxima reunião.
3.2. Plantão de Diretoria:
Dr. Fabrizio informa que recebeu ligação de uma médica perguntando o telefone da Assessoria
Previdenciária, sendo orientada. Dr. Fernão assume o plantão.
3.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
4. Ordem do Dia:
4.1. Reunião com Preceptor da Residência Médica - MCD:
Dr. Dimitri relata que no dia 28 de agosto o Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia anônima
de residente da Maternidade Carmela Dutra, alegando jornada excessiva, onde os residentes eram obrigados
a fazerem mais de 120 horas semanais e que não teriam tempo para as outras necessidades. Dr. Dimitri
conversou com cerca de dez residentes da maternidade para verificar a veracidade dos fatos. Dr. Ricardo
Maia Samways, Diretor da maternidade informa que a residência médica existe há 36 anos, ofertando
anualmente 24 vagas para médicos residentes e que esse é o primeiro episódio negativo envolvendo a
residência médica da instituição. Dr. Ricardo Nascimento, preceptor da residência médica da maternidade,
afirma que em algum caso eventual possa ter ocorrido uma jornada ultrapassando as 60h permitidas, afirma
que a folga semanal existe e que os próprios residentes elaboram suas escalas. Reforça que o denunciante
poderia ter conversado com os diretores da maternidade para tentar solucionar algum possível problema. Dr.
Cesar afirma que a denúncia foi feita pulando muitas etapas e suspeita que a situação colocada não proceda,
mas sugere avançar sem buscar retaliações. Dr. Renato Polli agradece a presença dos diretores da
maternidade, lamenta o ocorrido e parabeniza o serviço da Carmela Dutra junto à sociedade. Cita que “os
tempos são outros”, a realidade é outra e que muitas denúncias vazias são apresentadas. Dr. Fabrízio indaga
se a maternidade facilitou a participação dos seus residentes no movimento de valorização da Residência
Médica. Dr Ricardo responde que somente três residentes optaram por não participar por questões
individuais. Dr. Dimitri esclarece que vai responder ao Ofício do Ministério Público do Trabalho,
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juntamente com o Dr. Vânio e lamenta o desgaste sofrido pela instituição. Acredita que a denúncia tomou
um rumo diferente porque o denunciante não contou com o apoio dos demais residentes e afirma conhecer o
serviço prestado pela maternidade na formação médica. Dr. Vânio afirma que ficou extremamente triste com
esta denúncia por ferir um serviço de grande qualidade e de renome, informa que fez residência médica na
instituição e que a Maternidade Carmela Dutra prestou e presta um excelente serviço na formação médica.
Finaliza agradecendo a presença dos representantes da MCD.
4.2. Greve Médicos Residentes:
Dr. Dimitri agradece a jornalista Carla pela divulgação da paralisação nas mídias. A greve contou com a
participação de aproximadamente 200 pessoas. Agradece também ao Dr. Fernão e Dra. Giovana pela
participação no movimento. Carla parabeniza Dr. Dimitri e relata que apesar do pouco tempo para trabalhar,
a imprensa conseguiu destacar os pontos mais importantes da greve.
Dr. César também felicita o Dr. Dimitri. Apesar de findado este dia de manifestação, Dr. Oscar sugere que o
sindicato continue divulgando e trabalhando o tema. Dr. Vânio parabeniza a todos os envolvidos.
4.3. Agendamento Eletrônico:
Juliano e Rafael apresentam um sistema de agendamento de consultas que será lançado pela empresa de
ambos. Dr. Vânio agradece os esclarecimentos.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião:
Revista 150, Recomposição da Diretoria, Ações do SIMESC para o dia do médico e Novo Organograma da
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis.
6. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 28 de setembro de 2015.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

