Ata da 440ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 02/12/2013. Hora 19:40h 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: Dra. Juliana informa que a escala de plantão clínico do Hospital Florianópolis em dezembro
apresenta várias lacunas. Há comentários informais dizendo que a OS – SPDM assumirá o hospital a partir do dia 20 de
dezembro. Dr. Renato informa que as jornalistas Carla e Camila foram aprovadas no TCC do MBA em Gestão de
Comunicação, que analisou os veículos de comunicação do SIMESC com nota 9,7. Dr. Cyro relata reunião sindical em
Itajaí no último dia 26 de novembro, presentes além dele Gilberto, Renato, advogado Rodrigo Leal e coordenadora
Terezinha. Da Diretoria Regional de Itajaí compareceram os diretores Mauro César A. Machado, Julio de Albuquerque
Fernandes e Jorge Roberto Rebello, além de 10 outros colegas. O Assunto em pauta foi a negociação dos médicos da
UNACON com o Hospital Marieta Konder Bornhausen. No dia 28 recebemos a visita do colega Milton Santoro, de Itajaí,
que relatou ter tido ganho de causa (em caráter liminar) na sua luta para poder atuar profissionalmente no Hospital
Marieta. O SIMESC está nesta demanda na qualidade de litisconsorte. Informa também que em assembleia realizada
nesta data foi mantido o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a contribuição sindical em 2014. Em janeiro
haverá ampla comunicação aos médicos. Recebeu hoje ligação telefônica do Deputado Jailson Lima, solicitando apoio do
SIMESC (e do COSEMESC) ao seu Projeto de Lei que reduz à valores de 2012 os repasses financeiros aos poderes da
República (ALESC, MP, TJ e TCE). O assunto foi incluído na ordem do dia.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Marcelo informa não ter recebido ligação relevante. Dr. Renato assume o plantão e
posteriormente o Dr. Fábio Schneider, por não haver reunião na próxima segunda-feira.
2.3. Diretorias regionais: Recebemos da DR de Lages ata de reunião realizada em 13/11 no Hospital Infantil Seara do
Bem e ofício em representação dos médicos do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, anunciando suspensão dos trabalhos
para o dia 22/12, caso não haja pagamento do plantão, sobreaviso e serviços de emergência. Houve manifestação da SES
e da Secretária Municipal de Saúde de Lages, no sentido de que todos os pagamentos serão colocados em dia. Será
aguardado o pagamento até o dia 10/12 e posteriormente se tomará novas providencias.
Ordem do Dia:
3.1. Projeto de Lei nº 529.7/2013: Dr. Cyro comenta sobre ligação recebida do Deputado Jailson Lima, solicitando apoio
do SIMESC e do COSEMESC, para aprovação do PL 529.7/2013, que propõe a diminuição dos repasses financeiros
feitos aos poderes da República (ALESC, MP, TJ e TCE), baseado no argumento de que os valores arrecadados com o
excedente da diminuição dos repasses serão enviados para um Fundo Especial de Atenção aos Hospitais. Desses valores
1/3 iriam para os hospitais públicos e 2/3 para os filantrópicos. Aberta discussão os diretores decidiram analisar melhor o
projeto para posterior decisão ou não pelo apoio. “O projeto está recebendo apoio do Governo Estadual”, disse o deputado
Jailson.
3.2. Momento SIMESC – Proposta: Dr. Renato apresenta nova proposta do momento SIMESC, informa que houve uma
boa redução no orçamento das rádios, ficando anualmente o valor previsto em R$ 153.000,00 incluídos nestes valores os
programetes e a produção. Serão apresentados nas rádios Antena I, Guarujá e CBN – Diário. Proposta aprovada pela
diretoria.
3.3. Eventos 6 e 7 dezembro – últimas providencias: Dr. Cyro comenta como estão os últimos encaminhamentos dos
eventos: as regionais de Araranguá e São Bento do Sul não se farão presentes e Jaraguá do Sul só se fará presente na
RDP; os diretores da executiva, assessorias e funcionários estão confirmados, bem como os assessores jurídicos e
funcionárias regionais; já foi feito convite aos centros acadêmicos da Unisul Palhoça e UFSC e será feito também a
ACMR. Dr. Roman informa que houve aumento na entrega dos relatórios trimestrais completos, em 2012 tivemos 07 e
2013 tivemos 13. Dr. Vânio e Dr. Fábio Schneider informam que ainda não enviaram a prestação de contas as regionais
de Araranguá, Tubarão, Jaraguá do Sul, Canoinhas e Laguna e que será marcada reunião com o Conselho Fiscal para
darem parecer. Dr. Vânio apresenta previsão orçamentaria para 2014, sendo feitos alguns ajustes e decidido que será
enviada aos diretores para prévia análise. Dr. Cyro apresenta a logística da AGE e lembra que em princípio teríamos 850
médicos desligados, mas que o número diminuiu devido a trabalho realizado para recuperação dos desligáveis. Apresenta
ainda os temas da pauta da RDP, definidos após consulta às Regionais. A pauta foi considerada com bons e atuais temas,
sendo aprovada. Definido ainda os padrinhos para os médicos vitalícios que serão homenageados no jantar de
confraternização (07/12): Dr. Jorge José de Souza Filho será homenageado pelo Dr. Renato, Dr. Eduardo Cordeiro dos
Santos Neto pelo Dr. Cesar, Dr. Joao Francisco do Vale Pereira pelo Dr. Fábio Schneider, Dr. Murilo Ronald Capella pela
Dra Eliane, Dra Maria Helena Alves Bruneti pelo Dr. Vânio e o Dr. Roque Batista Velho pelo Dr. Roman.
3.4. Congresso FENAM – relato atividades / desdobramentos: Dr. Cyro e Dr. Vânio fazem o relato do Congresso,
sendo considerado um congresso ruim e tumultuoso. De acordo com a Executiva FENAM houve aprovação das alterações
estatutárias propostas. Dr. Vânio informa que a Carta do Rio está sendo reescrita e ficará pronta esta semana.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Não haverá reunião dia 09/12 a próxima será dia 16/12.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 02 de dezembro de 2013.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora SIMESC).

