Ata da 443ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 27/01/2014. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. Vânio informa que o SIMESC foi convidado para participar de reunião com o
núcleo da FENAM em São Paulo, no próximo dia 30. Jornalista Camila informa que o próximo assunto a ser
apresentado no “Momento SIMESC” é “uso de carros públicos pelos deputados”. Também informa o inicio
da veiculação do “Momento SIMESC” em Balneário Camboriú, que será na rádio Transamérica, duas vezes
ao dia, e o início da coleta de respostas para a pesquisa sobre planos de saúde do COSEMESC. A revista
SIMESC nº 143 já foi encaminhada para a gráfica. Dr. Leopoldo informa que participou de reunião no
CEPON, juntamente com a Superintendência de Hospitais Públicos/ SES. Os assuntos em pauta foram
informes e explicações sobre o pagamento da produtividade médica. Reuniões semelhantes estão sendo
realizadas nas diversas Unidades de Saúde ligadas a Secretaria de Estado da Saúde. Dr. Cyro informa que o
SIMESC está ajuizando ação que busca isonomia para os médicos aposentados vinculados ao Ministério da
Saúde. A citada ação está a cargo da Assessoria Previdenciária. Informa ainda que o SIMESC foi convidado
para a formatura dos médicos residentes da Maternidade Carmela Dutra, a realizar-se em 01 de fevereiro.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Leopoldo informa que recebeu duas ligações, a primeira de uma médica de
Brusque, responsável técnica em uma Unidade de Saúde que deseja se afastar do cargo, solicitando
orientação de como proceder. A segunda ligação foi de uma médica do posto de saúde de Laguna, que
solicitou orientação quanto ao encaminhamento de paciente que solicitou internação voluntária. O Dr.
Dimitri assume o plantão.
2.3. Diretorias regionais:
Ordem do Dia:
3.1. Secretaria Geral: Dr. Roman informa que mais duas regionais enviaram o relatório trimestral, Xanxerê
e Extremo Oeste. Informa também que os relatórios das regionais estão sendo enviados para todos os
diretores da executiva e regionais, para melhor conhecimento de todos que agora podem acompanhar as
ações sindicais que estão ocorrendo em todo Estado.
3.2. Tesouraria Geral:
3.2.1. P. Contas/ Jaraguá do Sul/ Canoinhas/ Laguna/ Araranguá: As regionais enviaram os seus
relatórios, somente se aguarda para breve o de Araranguá. A Tesouraria apresenta parecer favorável, só
aguardando o aval do Conselho Fiscal para regularizar a situação.
3.2.2. 1º Semestralidade (8840 boletos/ R$ 15.000 custo de envio): Dr. Fabio Schneider informa que em
resposta aos boletos enviados, 1258 médicos efetuaram o pagamento até o vencimento de 20 de janeiro. Dr.
Vânio lembra que foi a coordenadora Terezinha quem conseguiu a redução nos valores dos custos de envio
dos boletos. Lembrou também há cobrança de R$ 3,40 por cada boleto pago, enfatizando que é melhor a
opção mensalista.
3.2.3. Repasse às Diretorias Regionais: As regionais de Brusque, Centro Oeste, Extremo Oeste, Médio
Vale, Rio do Sul e Videira, estão aptos para receber o “PLUS”, todos tem mais de 30% de filiados
adimplentes e entregaram seus relatórios trimestrais do ano de 2013 completos. O repasse será feito no dia
30 de janeiro.
3.2.4. Auxilio sede: O auxilio sede será enviado para todas as regionais, menos para Lages, Tubarão e
Joaçaba, pois essas sedes não enviaram seus relatórios trimestrais.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião:
Remuneração dos médicos da SES.
5. Assuntos informais: Nada foi relatado.
Florianópolis, 27 de janeiro de 2014.
(Ata redigida por Ana Cristina, servidora do SIMESC)

