São Bento do Sul, 19 de setembro de 2018.
Exmo Senhor Magno Bollman
Prefeito de São Bento do Sul

Senhor prefeito,
Tendo em vista o episódio lamentável que envolveu médicos da Secretaria Municipal de Saúde de
São Bento do Sul, que culminou na detenção de dois profissionais por supostas irregularidades no
cumprimento de carga horária, os representantes da categoria, abaixo firmados, vem em nome
deles solicitar:
- que esta Prefeitura passe a praticar a remuneração dos médicos vinculados à Secretaria
Municipal de Saúde com base no Piso Fenam, cumprindo acordo firmado entre os profissionais
médicos e o secretário da pasta de então - há alguns anos;
- que esta Prefeitura formalize a flexibilização dos horários de trabalho dos médicos, dentro de
princípios éticos e com bom senso, enquanto a remuneração pelo Piso Fenam não é
implementada;
- que esta Prefeitura reassuma o controle das ações desencadeados pela Secretaria Municipal de
Saúde, inclusive no que se refere à lisura da chamada dos pacientes incluídos nas listas para
exames e consultas especializadas, sob suspeição após denúncias veiculadas pela imprensa;
Em relação às condições de trabalho:
- que esta Prefeitura assegure a correta implantação do Prontuário Eletrônico na Secretaria
Municipal de Saúde, atendendo às normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), garantindo plena segurança em seu manuseio e a quebra do indispensável sigilo médico hoje negligenciados;
- que esta Prefeitura instale o aparelho de Raio X encaixotado há alguns anos e coloque-o à
disposição dos médicos com garantia de melhora de diagnóstico à população que utiliza o serviço
público municipal de saúde;
- que esta Prefeitura equipe adequadamente todos os consultórios especializados, tal como o
oftalmológico, em benefício da população;
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- que esta Prefeitura promova os necessários ajustes e reparos nas unidades da saúde - hoje em
precárias condições, transformando-as em verdadeiros centros de promoção à saúde;
Por fim, que esta Prefeitura reestabeleça o diálogo franco com os profissionais médicos, tão
importantes e necessários quando desejamos assegurar assistência em saúde de excelência aos
cidadãos são-bentenses, que por certo estarão à disposição caso haja interesse de agendamento
de reunião de trabalho.
A Saúde precisa ser prioridade em Santa Catarina!

Marluce da Costa Mello
Presidente – SIMESC São Bento do Sul

Heleno Vellozo
Presidente – Associação Médica São Bento do Sul

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
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