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Hora: 19:00h. Local: Reunião via Skype

No dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte, às dezenove horas, foi realizada uma
telereunião da diretoria regional, para deliberarem sobre as ações do sindicato neste ano, a ação
de sobreaviso dos médicos do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, sobre a falta de
médicos obstetras do Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos e a atual situação do
Coronavírus na região. Na reunião esteve presente o presidente regional do Sindicato dos
Médicos, doutor Paulo Duarte, o secretário regional, doutor Murilo Dalponte, a advogada
doutora Daniela Ghiggi e a secretária Adriana Corrêa. Sobre o Coronavírus, houve um aumento
no contágio, portanto, continuaram cancelados os eventos que estavam agendados pela
regional. Com relação à ação do sobreaviso dos médicos do Hospital Nossa Senhora dos
Prazeres, o presidente Doutor Paulo, destacou em reunião a grande necessidade de resolver o
problema da falta de pagamento dos médicos. Neste caso, a doutora Daniela vai entrar em
contato com o jurídico do sindicato de Florianópolis para ver novamente sobre esta situação e
fazer uma assembleia com os médicos o mais breve possível. Referente ao problema que vem
ocorrendo com a falta de médicos obstetras no Hospital Tereza Ramos e o não retorno da
direção do hospital e promotoria, a doutora Daniela orienta em entrar com uma ação civil
pública, caso a situação se agrave. O secretário regional, doutor Murilo Dalponte, sugere a
divulgação no Momento SIMESC, colocando a preocupação do sindicato com o serviço de
obstetrícia do município, onde está trabalhando com alto risco e que está aguardando uma
posição do Ministério Público. Nesse caso, ficou acordado pela advogada Daniela Ghiggi,
encaminhar novamente um ofício ao Ministério Público. Por fim, ficou marcada uma nova
reunião de diretoria regional para a segunda semana de dezembro, com o objetivo de avaliar o
que ficou definido. Nada mais havendo a deliberar, deu-se por encerrada a reunião às dezenove
horas e trinta minutos.

Lages, 23 de novembro de 2020.

