Ata da 460ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 24/06/2014. Hora 19:30 horas. 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. Renato Polli informa que o momento SIMESC dessa semana aborda os temas
FEMESC e queimaduras em crianças. A clínica Cepelli, do Dr. Mauricio Pereima, solicitou o áudio para ser
colocado no site da clinica. Em Joinville de quarta a sexta (25/06 a 27/06) o momento SIMESC será sobre
FEMESC e a ilegalidade na terceirização na contratação de médicos. Amanhã será publicado nos jornais A
Notícia e Notícias do Dia de Joinville carta SIMESC contra a terceirização. Dr. Cyro relata encontro com os
formandos em medicina da UFSC, ocorrido no dia 18/06, presentes também o Dr. Gilberto Veiga, a jornalista
Carla Cavalheiro, a Advogada Vanessa Almeida e a servidora Juliana da Silva. Após breve apresentação do
sindicato, houve uma seção de perguntas/respostas, abordando diversos assuntos. Fomos convidados a
participar da solenidade da colação de grau desta turma, que acontecerá no dia 18 de julho de 2014. O SIMESC
esteve em Itapema, também no dia 18, participando de reunião com médicos da Atenção Básica daquela cidade.
Vamos auxiliá-los na preparação de reivindicação remuneratória a ser enviada ao Prefeito Municipal. Presentes
pelo SIMESC, os diretores Cyro, Vânio, Fábio e Leopoldo, além do advogado Erial de Haro, da Jornalista
Camila Spolti Pereira e da Coordenadora Terezinha Koerich. Por ser a sua base de atuação, fez-se presente
também o Dr. Delmo Dumke, Presidente Regional Balneário Camboriú. Informa que o Vereador Cezar Faria,
Presidente da Câmara em Florianópolis, solicitou manifestação do SIMESC acerca de Projeto de Lei que
“dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação da relação de médicos”, dentre outros, “nas portarias das unidades
de saúde”. Comunica ainda que o Juiz em Joinville não concedeu liminar favorável ao SIMESC na questão da
contratação irregular de médicos pela prefeitura, razão pela qual iremos manifestar-nos através mídia.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fernão relata não ter recebido nenhuma ligação relevante. Dra. Vanessa e Dr.
Daniel assumem o plantão, no período 24/06 à 30/06 e 30/06 à 07/07, respectivamente.
2.3. Diretorias Regionais: Nada foi relatado.
Ordem do Dia:
3.1. 2ª Semestralidade (20/julho/2014): Dr.Vânio relata que estão sendo enviados mais de 9 mil boletos
referentes à semestralidade 2/2014.Comentou também sobre a forma de pagamento e os custos e despesas
relacionados às cobranças da semestralidade. Outra questão colocada pelo Dr.Vânio, foi a sugestão para a troca
de plano de semestral para mensal: isso faz com que o médico fique fidelizado com o sindicato. Dr. Cyro
relembra que o médico que efetuar o pagamento até o dia do vencimento (no caso dos boletos plenos), receberá
o desconto no valor de R$ 30,00.
3.2. Diretores Sindicais: Dr. Cyro “cobra” um maior comprometimento dos diretores nas ações sindicais:
reuniões, “janelas”, viagens, representações. “O sindicato somos todos nós” disse ele.
3.3. Semana do Médico - COSEMESC: Dr. Cyro relata que na semana do médico que acontecerá no mês de
outubro, haverá diversas atividades. Em função disso foi nomeada a “Comissão SIMESC” que contará com os
seguintes colegas: Cyro, Eliane, Renato Polli, Fernão, Aury, Giovana e Fabrizio Liberato. Outros colegas
também poderão participar.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Avaliação do XVII FEMESC e revista SIMESC.
5. Assuntos informais: Nada foi relatado.

Florianópolis, 24 de junho de 2014.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla, servidor do SIMESC).

