Ata da 441ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 16/12/2013. 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: Dr. Roman informa que no dia 12 de dezembro foi inaugurada a Sede Regional de Rio do Sul,
a qual será compartilhada com a Associação Catarinense de Medicina, Regional de Rio do Sul. A comitiva da executiva
foi composta por Dr. Cyro, Drª. Eliane, Dr. Roman, advogado Rodrigo, jornalista Camila, coordenadora Terezinha,
servidora Juliana e o estagiário Cristian Wilson. Também estiveram presentes os três diretores regionais do SIMESC, Dr.
Alexandre Robles, Dr. Ian Teixeira e Dr. Roberto Coppi (que representa também a ACM RS). A sede foi considerada
bem dimensionada e de excelente localização. Destacou-se a presença do Delegado Regional do CRM Dr. Ademir
Claudino Santos, o que fortalece a parceria entre sindicato, associação e conselho de medicina. Dr. Renato informa que as
regionais de Lages, Chapecó e Extremo Oeste enviaram propostas de rádios locais para os programetes. Informa também
que os novos programetes já estão sendo veiculados com os assuntos “SIMESC apóia o projeto para reforma política
sugerido pela OAB” e “mensagem natalina”. Já estão funcionando os compartilhamentos dos programetes de rádio no
facebook e no twitter. Dr. César informa que está prevista a inauguração do Hospital Florianópolis para o dia 19 de
dezembro. Houve uma reunião provocada pela SPDM com os médicos que estavam no HF, mas a empresa não foi para
debater com os médicos e sim com a intenção de impor que a jornada de trabalho será de turnos de 12 horas, dia e noite,
com somente um profissional por turno e em dias fixos, o que contraria toda rotina anteriormente estabelecida para os
profissionais que trabalhavam naquela Unidade. Drª. Juliana completa dizendo que deverá haver contratação imediata de
profissionais, tendo em vista que muitos médicos não ficarão mais lá nestas condições. Drª. Lucila apresenta o Dr.
Leonardo Cavalheiro Morais, advogado contratado pelo escritório previdenciário para completar o quadro de
profissionais. Dr. Cyro informa que o SIMESC terá os seguintes horários de funcionamento no próximo mês de janeiro:
de segunda a quinta feira até às 18hs e nas sextas-feiras até às 17hs. Durante o período natalino o SIMESC permanecerá
aberto, com os servidores da executiva em regime de plantão. Apresenta o balanço geral das reuniões de Diretoria, a
saber: O total de reuniões da executiva em 2013 foi de 41 reuniões. Diretores presentes: mais de 10 em 33 reuniões; mais
de 12 em 26 reuniões; mais de 15 em 10 reuniões. Entende ter sido um ano com boa presença da diretoria nas reuniões e
no desenvolvimento das ações sindicais. Relata reunião ocorrida no Conselho Estadual de Saúde, dia 11, com um assunto
chamando a atenção: a apresentação de modelo de Consórcio Público para a Gestão do SAMU, que está sendo aplicado
em Minas Gerais, inclusive com significativa redução do custo financeiro quando comparado com outros modelos como
Organizações Sociais. A acompanhar. Por fim, comenta reunião COSEMESC ocorrida também no dia 11, com a presença
de diretores gerais, clínicos e técnicos de hospitais SES da Grande Florianópolis, ocasião em que se tratou da
remuneração do médico da SES e da questão dos planos de saúde. O COSEMESC estabelecerá estratégia de abordagem
para estas questões no início de 2014. Apresentará, já nesta semana, ofício ao Governador solicitando melhoria na
remuneração dos médicos da SES. Recebemos, no dia 11 de dezembro, a visita de diretores do Centro Acadêmico de
Medicina da UFSC (CALIMED). Foi comunicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia - Seção SC anúncio de sua
nova diretoria. Fomos convocados para reunião do Conselho Deliberativo da FENAM, dia 19 de dezembro, em Natal /
RN. Haverá reunião do Colegiado do Curso de Medicina da UFSC no próximo dia 19, às 09:45, no CCS.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Renato não recebeu nenhuma ligação. Dr. Fábio Schneider informa que recebeu uma
ligação com assunto de cunho jurídico. Devido ao período de recesso das reuniões de diretoria executiva os plantões
ficaram definidos da seguinte forma: Dra. Eliane - 16 a 23/12; Dr. Cyro – 23 a 30/12; Dr. Gilberto 30/12 a 06/01; Dr.
Leopoldo 06 – 13/01; Dr. Dimitri 13 a 20/1.
2.3. Diretorias regionais: Recebemos atas das reuniões de diretorias regionais de Joinville e Blumenau. A diretoria
regional de Joaçaba realizou reunião com acadêmicos de medicina no dia 11 de dezembro. A diretoria regional de Lages
informou que a questão dos pagamentos dos médicos do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres foi resolvida.
Ordem do Dia:
3.1. Assuntos diversos: 1ª semestralidade: Dr. Cyro comunica que a semestralidade está sendo preparada e será enviada
esta semana. Revista do SIMESC: Dr. Renato informa que a revista SIMESC está nos tramites finais. Médicos SAMU:
Dr. Cesar informa que foi enviado aos médicos do SAMU informativo eletrônico com relato do posicionamento da SES
que diz não ter verba para cobrir o aditivo contratual até o final do ano, mas que garante o pagamento retroativo no ano
que vem. Bolsa Residente X Bolsa Mais Médicos: Dr. Cyro pede que Dr. Gilberto intervenha junto aos advogados para
que em janeiro se tenha uma posição do que se pode ou não fazer sobre a diferença do valor da bolsa residente e a bolsa
do programa mais médicos. Recém Formados: Dr. Fábio Schneider ficará responsável pela tarefa de verificar o envio de
ofícios e boletos aos médicos recém formados, analisando a taxa de filiação. Valor do Convênio dos Centros
Acadêmicos: Foi decido pela diretoria presente que o valor do convenio mensal pago aos centros acadêmicos será
reajustado para R$ 200,00, o valor anterior era de R$ 150,00.
3.2. Eventos 6 e 7 dezembro de 2013: Avaliação: O evento foi avaliado por todos diretores presentes como um bom
evento e marcante do atual momento vivido pelo SIMESC e médicos brasileiros. Os trabalhos e apresentações da AGO,
AGE e RDP foram muito bem conduzidos. Tendo como grande destaque a nova dinâmica da RDP, a qual foi considerada
a melhor dos últimos anos, com os temas trabalhados prendendo a atenção dos participantes e estimulando o debate até
seu encerramento. Teceram elogios aos jantar, sendo considerada belíssima a homenagem aos sócios vitalícios.
Parabenizaram a Drª. Eliane e a coordenadora Terezinha, bem como toda a equipe do SIMESC, pela organização do

evento. Dr. Cyro comenta que o evento contou com a presença de 14 diretores da executiva e conselho fiscal, 32 diretores
regionais e 12 funcionários, além das assessorias jurídica executiva e regional, previdenciária, contábil, imprensa e seu
estagiário. Não se fizeram presentes as regionais de Araranguá, Mafra e Jaraguá do Sul. Desdobramentos: Dra. Juliana
ficará responsável em produzir as atas da AGO e RDP. Dr. Renato por compartilhar nas redes sociais o momento
SIMESC e por fazer contato com as diretorias regionais para que apresentem os programetes em sua região. Será feito
contato com os centros acadêmicos de medicina, um primeiro contato já ocorreu com o Calimed/UFSC. O Dr. Fábio
Schneider e o Dr. Vânio verificarão a prestações de contas tardias das regionais de Araranguá, Laguna, Canoinhas e
Jaraguá do Sul. Drª. Eliane ficará responsável por enviar fotografias do evento aos sócios vitalícios. Dr. Roman ficará
responsável pela disponibilização por e-mail e site dos relatórios trimestrais, fazendo destaque aos assuntos relevantes.
Dr. Cyro e Dr. Cesar farão contato com as diretorias regionais que possuem sede. Dr. Cyro lembra que a conjuntura para
2014 é de não hostilizar nenhum cidadão que venha de fora do país através do “programa + médicos”, com ou sem
revalida, mas também não se pode esticar um tapete, pois eles não são ingênuos a ponto de não saberem que estão vindo
ao Brasil contrariando as normas vigentes e prejudicando a atividade dos médicos brasileiros.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: A próxima reunião ocorrerá dia 20 de janeiro de 2014. Pauta a se definir.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 16 de dezembro de 2013.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora SIMESC).

