Ata da 426ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 14/08/2013. Hora 19h30 min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr.Gilberto Veiga informa que, no dia 8 de agosto de 2013, juntamente com o advogado Dr.Erial de
Haro e Jornalista Camila Spolti visitaram a comissão de saúde da OAB, e que tiveram uma conversa bem encaminhada com
propostas de união entre entidades, em beneficio da comunidade em assuntos diversos. Dra.Sonia Bristot informa que foram
feitas reuniões com os acadêmicos de Blumenau, Tubarão, Florianópolis e UNISUL Palhoça. Não conseguiu contato com Itajaí.
Dr.Cyro Soncini comunica que foram concedidas liberações parciais de horário aos colegas Dr.César Ferraresi, Dra.Juliana
Steckert e Dr.Carlos Fischer, vigindo até 12 de julho de 2015. Informa que o SIMESC recebeu convite para o evento USIMED
16 anos. Informa também que foram protocolados no Congresso Nacional, no dia 5 de agosto de 2013, as 1,8 milhões de
assinaturas de cidadãos brasileiros propondo o projeto de lei de iniciativa popular exigindo que o Governo Federal passe a
destinar 10% de suas receitas em ações e serviços públicos de saúde. Santa Catarina foi o segundo estado em número de
assinaturas colhidas. Relata a reunião ocorrida no SIMESC no dia 12 de agosto quando os representantes do Governo do Estado
(Secretario Adjunto de Saúde, Superintendente dos hospitais públicos, dentre outros) apresentaram a proposta oficial de um
novo modelo de gestão para as unidades publicas em Santa Catarina. Falou-se também da remuneração médica. Comunica que
participou de reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde, em 14 de agosto, quando foram apresentados e debatidos
alguns pontos da proposta de novo modelo de gestão de hospitais públicos catarinenses. O SIMESC analisará a Medida
Provisória com a acuidade de sempre. Dr.Eliane Soncini informa que se tornaram Sócios Vitalícios os colegas Dr.René Pacheco
(Lages), Dr. Juarez Dreyer (Laguna), Dr. Jesus Fagundes (Chapecó), Dr. Eduardo C. Santos Neto, Dr. João Francisco V.
Pereira, Dr. Saul Jose Gentil e Dr. Murilo Capella, todos de Florianópolis.
2.2. Plantão de Diretoria: Permanece com o Dr.Marcelo Rogelin.
2.3. Diretorias Regionais: Fica registrado o falecimento do Dr. Orlando Tobias Junior tesoureiro da regional de Ararángua..
Dr.Cyro informa que os diretores de Lages, Caçador e Xaxim apresentaram documentos aos prefeitos e aos secretários de saúde
de suas cidades, para que não sejam aceitos médicos sem o Revalida.
3. Ordem do Dia: 3.1. Encontro Nacional das Entidades Médicas (ENEM) – relato das atividades/encaminhamentos:
Estavam presentes no ENEM Dr.Vanio Lisboa, Dr.Cyro Soncini, Dr.Leopoldo Back, Dr.Cesar Ferraresi, jornalista Carla
Carvalheiro e advogado Dr.Rodrigo Leal. Dr.Cyro informa que no dia 20 de agosto estará presente juntamente com Dr.Cesar
Ferraresi e Dr.Dimitri Dimatos para acompanhar a votação contra os vetos à Lei do Ato Medico, em Brasília. Dr.Vanio informa
que no dia da votação estarão disponíveis KITs com revistas sobre o veto desta. Dr.César Ferraresi avalia o ENEM como muito
interessante e relata a audiência publica realizada no dia anterior ao encontro. Dr.Leopoldo Back informa que para derrubar os
vetos da Lei do Ato Médico são necessários 257 votos na câmara e 41 no senado, e que estão sendo feitos os contatos que
estavam pendentes. Dr.César Ferraresi informa que entrou em contato com o Deputado Esperidião Amim e que disponibilizou a
ele as revistas sobre os vetos da Lei do Ato Medico. Outros parlamentares estão sendo contatados.
3.2. Associação Catarinense dos Médicos Residentes – presença da Diretoria: Presença Presidente Dr.Igor Rocha e,
Dr.Marcelo Goulart, vice-presidente. Dr.Cyro dá as boas vindas e coloca o sindicato à disposição. Informa que a doação de
dois mil reais para a formatura dos residentes está mantida para este ano. Dr.Dimitri Dimatos relata que juntamente com os
residentes conseguiram um reajuste salarial para os mesmos, porém não obtiveram sucesso em alcançar o decimo terceiro
salário. Dr.Igor Rocha elogia a parceria do SIMESC com os residentes e a iniciativa da ajuda com a formatura. Dr.Cyro coloca
as assessorias do sindicato à disposição. Dr.Marcelo Goulart informa que encontrou alguns problemas de gestão e que algumas
medidas já estão sendo tomadas, porém é necessário mais ações. Elogia a iniciativa do sindicato de se preocupar com esses
problemas e informa também que conta com o apoio do SIMESC na luta da aprovação da Lei do Ato Médico. Dr.Dimitri
Dimatos sugere que sejam observados os contracheques dos residentes para que não ocorram descontos inadequados. Dr.Vanio
Lisboa destaca a importância da presença e acompanhamentos dos acadêmicos e residentes nas ações do SIMESC e como
filiados, justamente para fortalecer a estrutura do Sindicato que é benéfica a todos os profissionais da categoria médica. Dr.Cyro
passa a palavra aos acadêmicos da UFSC. Jéssica Motta e Rafael Chaves, do CALIMED/ UFSC, que apontam como ponto
positivo a aproximação com o Sindicato e agradecem o convite para participar da reunião. Dra.Sonia informa que o SIMESC
quer interagir mais com os acadêmicos. Dr.Fabio Schneider acha importante a participação do CALIMED na reunião em
outros eventos sindicais.
3.3. Diretoria Comunicação e Imprensa – apresentação de material jornalístico referente à mobilização dos médicos em
31/01/13: Jornalistas Camila Spolti e Carla Carvalheiro apresentam os materiais jornalísticos referentes à mobilização dos
médicos. Dr.Cyro Soncini repassará o vídeo para os colegas do COSEMESC e para os interessados em mostrar as atividades
realizadas.
3.4. Proposta FAHECE: Dr.Leopoldo Back informa que recebeu proposta da FAHECE, alcançando os médicos celetistas do
HEMOSC e do Cepon. Dr.Vanio e Dr.César concordam que a proposta é adequada. Os médicos citados serão convidados a
participar da reunião para análise da proposta.
4. Proposta de pauta para próxima reunião: 1- Revista SIMESC; 2 – Parâmetro médico/habitantes (OMS).
5. Assuntos informais: Dr.Cesar convida a Diretoria dos Residentes para participar do Curso de Formação Sindical, nos dias
23 e 24 de agosto, em Imbituba.
Florianópolis, 14 de agosto de 2013.
(Ata redigida por Juliana Sanches Marques, Servidora Simesc).

