Ata da 454ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 05/05/2014. 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. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. César informa que no dia 29 esteve, juntamente com o advogado Rodrigo Leal,
em reunião na SPDM com os diretores da O.S., discutindo a pauta de reivindicações apresentada pelos médicos
do SAMU/SC. Alguns assuntos foram esclarecidos, sendo encaminhadas as suas soluções; outros serão sanados
a partir da inauguração da nova central do SAMU no centro de Florianópolis. O advogado Rodrigo informa que
foi editado hoje despacho judicial na Ação Civil Pública de Ituporanga, excluindo deste processo o Corpo
Clinico do hospital daquela cidade, conforme defesa apresentada pelo jurídico, seguindo a contenda contra os
municípios envolvidos, que devem se cotizar para reabrir aquela unidade de saúde. Drª. Eliane informa que no
mês de maio teremos um novo sócio vitalício, o Dr. Lincol Nardin de Imbituba. Dr. Cyro relata reunião com o
Prefeito Cesar Souza Júnior (Florianópolis), ocorrida hoje, presentes também os diretores César Ferraresi e
Fábio Schneider, além dos colegas Carlos Daniel Moutinho Junior (Secretário Municipal de Saúde) e Núlvio
Lermen Junior (Secretário Municipal Adjunto). O principal ponto de pauta foi a necessidade de se estabelecer
uma proposta para desoneração da remuneração dos médicos, considerada ilegal e vigorando desde gestões
anteriores. O Prefeito aceitou o desafio e comprometeu-se em abrir o debate, iniciando pela nomeação de
comissão especifica, com a participação de médicos e de outras categorias. Também foram debatidas questões
de interesse do SIMESC, tais como a representação sindical e a eventual liberação de dirigentes sindicais.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fernão informa que recebeu duas ligações. Uma de um colega de Jaraguá do Sul
para assunto jurídico e outra de um colega de Ibirama, solicitando orientação de como denunciar um outro
colega ao CRM por imperícia e negligencia. Dr. Fernão o orientou a levar o caso à Comissão de Ética de sua
Unidade e a contatar com a Assessoria Jurídica do SIMESC para outros esclarecimentos. Dr. César assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro informa que recebeu ata de Reunião da Regional de Joinville, realizada no
dia 16 de abril.
Ordem do Dia:
3.1. Prestação de Contas D.R. Araranguá: Dr. Vânio explana o motivo de estar sendo apresentada somente
agora a prestação de contas de Araranguá. Apresenta para a Diretoria Executiva a prestação de contas, a qual já
foi apreciada pelo Conselho Fiscal, com parecer pela sua aprovação. A Diretoria Executiva aprova as contas da
DR de Araranguá, período de 01/11/2012 à 31/10/2013 e assume o compromisso de apresentar este
encaminhamento na Assembleia Geral Ordinária que será realizada em dezembro de 2014.
3.2. Prefeitura de Joinville/Terceirização de Serviços: Dr. Cyro relata que a Prefeitura de Joinville quer
terceirizar a contratação de médicos dos prontos atendimentos daquele município. O posicionamento da
diretoria do SIMESC é que a contratação deve ser feita de forma legal, ou seja, através de nomeação em
concurso público. O advogado Rodrigo informa que produziu um Mandado de Segurança para impedir a
terceirização irregular dos serviços médicos em Joinville, pedindo ao juiz que se faça o concurso público ou,
em caráter excepcional, a contratação através de processo seletivo simplificado.
3.3. Regulamentação do preceito “abandono de cargo” para diretores da Executiva e Conselheiros
Fiscais – (Estatuto, art. 69°, letra c): Dr. Cyro questiona o advogado Erial de Haro se essa alteração deve ser
feita de forma estatutária ou infra estatutária. O advogado Erial de Haro explica que nada impede que se opte
pela forma infra estatutária. Relembra que a alteração feita na parte jurídica do estatuto foi pela forma infra
estatutária. A diretoria discute alguns pontos levantados sobre os critérios a serem adotados. Ficou definido que
o advogado Erial de Haro irá apresentar na próxima reunião o texto da resolução para ser avaliado.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Texto final da Resolução, Encontro de Florianópolis e Cartilha
dos Acadêmicos.
5. Assuntos informais: Nada relatado.

Florianópolis, 05 de maio de 2014.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora do SIMESC)

