Ata da 431ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 23/09/2013. Hora 19h30 min. 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: Jornalista Camila Spolti apresenta o controle de circulação do momento SIMESC
dos dias 16 a 20 de setembro, nas rádios CBN, Guarujá e Record. Os programas foram executados conforme o
contrato. Rodrigo Leal (advogado) relata que em companhia da Dra. Lucila Cardoso, assessora previdenciária,
compareceram ao evento promovido pela diretoria regional de Xanxerê, para proferirem palestras sobre
aposentadoria e responsabilidade civil do médico enquanto profissional autônomo e na forma de pessoa
jurídica. Dr. Rodrigo informa que o evento foi bem organizado, produtivo e contou com a presença de
aproximadamente 30 médicos daquela região. A iniciativa dos dirigentes daquela regional foi elogiada pela
Diretoria Executiva. Dr. César faz os seguintes informes: que recebeu convite para se fazer presente na reunião
do Núcleo Executivo da FENAM que será realizada nos dias 26 e 27 de setembro em Fortaleza. Recebeu
também convite da Assembléia Legislativa para audiência que será realizada no dia 24 de setembro, no Plenário
Osni Regís, onde estarão presentes os Deputados Volnei Morastoni e Ana Paula Lima. Assunto “A
problemática envolvendo o funcionamento do SAMU em Santa Catarina”; Recebeu solicitação de ajuda na
divulgação do Xº Congresso Paulista de Clinica Médica que será realizado nos dias 04 e 05 de abril em São
Paulo; Juntamente com Dr. Erial, advogado, participou de reunião com a SPDM no dia 19, onde a pauta foi o
acordo coletivo e os pontos pendentes; Foi recebido resposta positiva ao convite feito a ACAMESC (Academia
de Medicina do Estado de Santa Catarina) para ingressar no COSEMESC; O Centro Acadêmico da UNISUL
Pedra Branca solicitou auxílio de divulgação para a IIIª edição da Jornada Acadêmica; O SIMESC recebeu
ainda dois convites para a confraternização do dia do médico realizada pelo REMOC no dia 09 de outubro em
Pomerode. Dr. Roman e o advogado Rodrigo Leal dão esclarecimentos aos Diretores presentes sobre a
audiência 0019/2013 referente a notificação de câncer à DIVE, o assunto será pautado na reunião do
COSEMESC.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. César informa que recebeu duas ligações, uma do Dr. Ricardo Gargioni de
Lages, o assunto esta na pauta do dia. A segunda de médico de Brusque solicitando informações relativas a
realização de procedimentos de punção/biópsia no Hospital Evangélico.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. César informa o recebimento do email do Dr. Gerson Zanusso ressaltando o
sucesso das palestras do Dr. Rodrigo Leal e da Dra. Lucila Cardoso na cidade de Xanxerê.
3. Ordem do Dia:
3.1. Hospital Nossa Senhora dos Prazeres - Lages: Dr. César relata ligação que recebeu do Presidente da
Regional informando o não pagamento dos honorários do convênio da SES para com o hospital. O hospital por
sua vez, não tendo os fundos necessários, deixou de efetuar o pagamento do salário dos médicos no mês de
agosto. Dr. Cesar entrou em contato com a Sra. Rosina da Secretaria de Estado da Saúde e verificou que o
convênio do governo com o hospital se encerra no próximo mês de outubro, necessitando de nova pactuação. O
pagamento do mês de agosto foi garantido e será efetuado no dia 24 de setembro.
3.2.Atividades da semana do médico: Dr. César divulga cronograma enviado pela ACM para a semana do
médico em outubro. Dia 14 - Escola de Cidadania (Edição Especial para a Semana, Palestra:
Empreendedorismo Médico Dr. José Aluízio Vieira). Dia 15 - Outubro Rosa COSEMESC X AMUCC à
confirmar. Dia 16 - Festa para os estudantes "SERTAMED". Dia 17 - Programação a cargo do SIMESC
(Show do LENINE 50% de desconto para médicos). Dia 18 - BAILE DO DIA DO MÉDICO Tema: Encontro
de Gerações. Evento do COSEMESC: Homenagens aos antigos e aos jovens; CRM - 40 anos e Medalha Mérito
Acadêmico. Dr. Vânio expressa a vontade de que no dia de nossa reunião ordinária seja feita uma festa
(minioktoberfest) nas dependências do SIMESC, como já foi feito no ano passado.
3.3. Diversos: Dr. Gilberto apresenta pauta de reinvindicação dos funcionários SIMESC, comunicando que foi
solicitado reajuste salarial pelo INPC, índice acumulado 2012 a 2013 de 6,07% e reajuste no vale alimentação,
ficando para os empregados de 8 horas diárias R$ 25,50 e para os empregados de 6 horas diárias R$ 21,00. O
que foi aprovado pelos presentes.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Acordo coletivo do SAMU.
5. Assuntos informais: Nada foi relatado
Florianópolis, 23 de setembro de 2013.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva, Servidora SIMESC).

