Ata da 442ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 20/01/2014. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Não foi lida (aprovada anteriormente).
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dra. Eliane informa que temos cinco novos sócios vitalícios, Dr. Mario Techy
(Regional Joinville), Dr. Valmor Holetz (Regional Rio do Sul), Dr. Tulio Rogerio Vieira De Jesus (Regional
Lages), Dr. Paulo Roberto Melo Leal (Regional Joinville) e Dr. Renato Rodrigues Marasco (Regional
Tubarão). Para os aniversariantes do período de 11/11 até 19/01 foram enviados 829 e-mails parabenizando
pela data. O Dr. Renato informa que o “Momento SIMESC” da semana aborda a carta do COSEMESC ao
governador, sobre a necessidade de valorização dos servidores médicos. Desde 15 de janeiro o Momento
SIMESC permaneceu com a CBN/Diário e Rádio Guarujá e passou a incluir a rádio Antena 1. Também,
desde o dia 20 de janeiro, passou a veicular na rádio 103 FM em São Miguel do Oeste. Desde 18 de janeiro
começou a ser veiculado o “Informe SIMESC” no jornal Página 3, de Balneário Camboriú, com o tema:
falta de médicos obstetras. Drª. Lucila (advogada previdenciária) falou sobre a ação para buscar, junto ao
Ministério da Saúde, as diferenças na GDASST (Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade
Social e Trabalho), com prescrição quinquenal. Ela abrange os médicos aposentados até o dia 19/11/2010,
porém antes de ajuizar a Ação, deve ser feito calculo com o perito para apurar o valor a receber. Se o valor
for inferior a R$ 43.440,00, a Ação será ajuizada no juizado especial, se superior a esse valor entrará na
Vara Comum. O Dr. Fernão Bittencourt refere que como consequência da atitude dos médicos e do seu
diretor técnico, orientados pelo SIMESC, a administração do Hospital de Santo Amaro melhorou de forma
significativa, assumindo o Sr. Antônio Turnes. O efeito já é sentido com melhorias na radiologia e
ambulâncias, além da implantação de um serviço de ouvidoria. Estão em processo de contratação de
enfermeiras. O Dr. Cyro informa o início dos trabalhos de divulgação à todos os médicos do período de
pagamento da Contribuição Sindical (até o dia 28 de fevereiro). Com este assunto em pauta, esteve na sede
da Unimed Grande Florianópolis no dia 13, acompanhado do Dr. Gilberto Veiga, conversando com a
diretoria da Cooperativa e obtendo o seu compromisso de direcionar os recursos referentes aos pagamentos
feitos pelos médicos ao SIMESC. No dia 15 esteve em Itajaí, com os Drs. Leopoldo e Renato, debatendo
com as Dr’s de Itajaí e Balneário Camboriú a abertura da 9ª Sede SIMESC. A ideia foi aceita pelas DR’s,
que compartilharão a sede regional. Outros assuntos também fizeram parte da pauta: Momento SIMESC,
publicação em jornais, núcleo acadêmico. A Drª. Sonia comunica o seu afastamento temporário (60 dias)
para tratar de assuntos particulares. A FENAM informa o novo valor do Piso Salarial do Médico: R$
10.991,19, por 20 horas semanais. Tomou posse a nova diretoria do Sindicato Médico de Juiz de Fora/MG,
com o colega Gilson Salomão Junior na presidência.
2.2. Plantão de Diretoria: Drª. Eliane não teve ligações relevantes. Dr. Cyro recebeu as seguintes ligações:
em 23 de dezembro relato de colega que o Corpo de Bombeiros de Catanduvas levou cidadão já falecido de
sua casa ao hospital, a pedido da família, para que ele (de plantão) constatasse o óbito. Foi orientado a
registrar o ocorrido e atestar o óbito como “causa desconhecida”. O jurídico através do Dr Erial de Haro
também orientou o caso. Em 25 de dezembro uma colega relatou a falta de ortopedista no plantão do
Hospital de Ibirama e solicitou informações quanto a forma de encaminhamento para a referência da região.
Em 30 de dezembro colega de São Bento do Sul relatou que “médico cubano” estaria atendendo no Pronto
Socorro do hospital de Campo Alegre. Perguntou se não haveria “desvio de finalidade” já que ele estaria
vinculado ao “Mais Médicos”. Solicitado confirmação e envio de informações para eventuais providências.
Dr. Gilberto sem nenhuma ligação relevante. Dr. Leopoldo assume o plantão.
2.3. Diretorias regionais:
Dr Alfredo Nagel, presidente da Regional Médio Vale, informa que eles estiveram reunidos com os diretores
do hospital Beatriz Ramos, para discutir sobre a reincidência de retenção dos honorários médicos por parte
do hospital. No mês de novembro de 2013, após três reuniões com os diretores e a administradora do
hospital, a maioria dos honorários havia sido paga. Infelizmente a prática voltou a acontecer nesse início de
ano, provocando o descontentamento de grande parte do corpo clínico. Dr. Roman informa que recebeu
nove relatórios trimestrais referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, cujo prazo de entrega é o
dia 10 de janeiro. As Diretorias Regionais que entregaram os relatórios foram Balneário Camboriú,
Blumenau, Centro Oeste, Chapecó, Joinville, Médio Vale, Rio do Sul, Brusque e Videira. Os relatórios serão
remetidos para toda diretoria executiva e diretorias regionais, divulgando o que foi feito e servindo de
espelho para fomentar ainda mais as ações sindicais.

Ordem do Dia:
3.1. Desdobramentos AGO / AGE / RDP – dez 2013
3.1.1. Núcleo Acadêmico SIMESC: Dr. Cyro monta comissão de diretores da executiva para contatos com
as Regionais estimulando o convívio com os acadêmicos.
3.1.2. Momento SIMESC (Executiva / DR’s): Dr. Renato refere que foi veiculado hoje tema abordando a
carta ao governador sobre a valorização do médico e que não houve manifestação por parte do governador.
Os assuntos podem ser regionalizados, não dependendo de temas gerais.
3.1.3.Sedes Regionais: Dr. Cyro fornece relatório com dados sobre as sedes regionais. Após análise da
executiva se decidiu planejamento de ações, com participação da executiva na escolha de novas sedes e
estimulo ao compartilhamento de sedes como, por exemplo, entre Chapecó e Xanxerê e Balneário e Itajaí.
Serão disponibilizados no site do SIMESC fotos das sedes do SIMESC. Dr. Cyro e Dr. Cesar ficam
responsáveis pelo acompanhamento das ações.
3.1.4. Ações frente às denúncias recebidas (modus operandi): Dr. Cyro apresenta plano de ações a serem
tomadas quando do recebimento de denúncias por problemas relativos a falsos médicos ou profissionais do
“mais médicos”. Trata-se de um plano de ações em diversas frentes e foram nomeados relatores os seguintes
diretores da executiva: Dr. Cyro, Dr. Cesar, Dr. Leopoldo, Dr. Renato, Dr. Roman e Dr. Vânio. Cabe aos
relatores a confirmação da denúncia e contato com Diretoria Regional, seguido de ações (de acordo com o
que foi analisado) em nível de imprensa, CREMESC, COSEMESC, MP, MS e DP, etc.
3.2. Revista do SIMESC:
Jornalista Carla fala sobre a Revista SIMESC que tem como matéria de capa os 25 anos do SUS. A Revista
143 foi aprovada pela Diretoria.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião:
Tesouraria e Planejamento das reuniões sindicais de 2014.
5. Assuntos informais: Nada foi relatado.
Florianópolis, 20 de janeiro de 2014.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor SIMESC)

