Ata da 463ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 21/07/2014. 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: Drª. Eliane informa que no dia 15/07 esteve presente, juntamente com os Drs. Vânio,
Fabio Schneider e Renato, em reunião da Comissão do Baile do Dia do Médico. Dr. Renato informa que o
“Momento SIMESC” desta semana tratará de doenças respiratórias e leitos fechados. Já o “Informe SIMESC” em
Balneário Camboriú será sobre leitos fechados. Informa ainda que os cartões de identificação dos diretores foram
atualizados no site, conforme assembleia realizada em junho do corrente ano. Dr. Cyro relata reunião em Jaraguá do
Sul, no dia 17 (vide Ordem do Dia), presentes também os diretores César e Renato Polli. O assunto foi o atraso nos
pagamentos por parte do plano “União Saúde”. Informa que o Presidente e Vice- Presidente da D.E. reiniciarão ciclo
de contatos com os Presidentes Regionais, visando ajustes e troca de informações. Fomos convidados para participar
das solenidades de abertura do Congresso de Terapia Intensiva Pediátrica, dia 30 de julho e do 36º Encontro
Catarinense de Hospitais, dia 27 de agosto, ambos em Florianópolis. Dr. Erial, informa que foi negada liminar em
Videira, sobre contratações irregulares, mas que não recomenda recurso desta decisão pois está juridicamente
adequada e deixará que o processo siga seu curso normal.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fábio comunica não ter recebido nenhuma ligação e permanecerá com o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos ata de reunião da DR Blumenau de 09/07. Dr. Roman comenta que já venceu
o prazo para a entrega do relatório trimestral (abril, maio e junho) e que até o momento 17 diretorias regionais
entregaram os relatórios. Um resultado expressivo, porém a meta é a entrega por todas regionais.
Ordem do Dia:
3.1. Estratégia de ação:
● Jaraguá do Sul – União Saúde – atrasos no pagamento: O SIMESC esteve em reunião em Jaraguá do
Sul, presentes aproximadamente 50 médicos da região, para dar seguimento a negociação com o plano “União
Saúde”. Houve proposta do plano de pagar a remuneração atrasada no dia 18/07 mas, de acordo com os médicos
presentes, o valor proposto pelo “União Saúde” não se refere ao valor real dos atrasados. Por esse motivo, ficou
decidido que esta semana será colhida a assinatura dos médicos e na próxima semana será protocolado o documento
elaborado. Também será veiculado um “momento SIMESC” sobre o assunto, com possível edição de texto em jornal
local.
● SAMU / SPDM: Dr. César comenta que a estratégia de ação para negociar o Acordo Coletivo dos
médicos vinculados ao SAMU / SPDM deverá partir de dois pontos: pleitear aumento na remuneração e a
capacitação dos profissionais. Diz ainda que teve a informação de que existe uma cláusula no contrato entre a
Secretaria de Estado da Saúde e a SPDM, em que a SES repassa uma verba para a capacitação dos profissionais.
Como estratégia de ação será enviado e-mail aos médicos do SAMU, com a pretensão de negociação e solicitando
sugestões.
3.2. “Outubro Rosa” - Idéias do SIMESC para a semana do médico: Foi feita proposta de que se faça campanha
nos shoppings sobre prevenção do câncer de mama. Evento COSEMESC em parceria também com a SOGISC,
AMUC e outras entidades médicas interessadas. Drª. Eliane, Dr. Vânio e Dr. Renato fizeram contato com os
responsáveis pelos shoppings de Florianópolis (Beira Mar, Iguatemi e Floripa) para apresentarem a proposta inicial
do SIMESC, todos tiveram boa aceitação. Após discussão e sugestões, restou decidido que se conversará com os
responsáveis pelos shoppings para verificar melhor as parceria, tendo como previsão trabalhar apenas com dois
deles, em uma semana simultaneamente. O assunto será pautado para a próxima reunião do COSEMESC.
3.3. FRSB: Dr. César explica a atual situação da FENAM Regional Sul Brasileira. A atual diretoria tem como
término de mandato este mês. Somente após contato com o presidente foi realizada uma Assembléia em Caxias do
Sul, mas que não teve como ponto de pauta nada deliberativo e nem eleições 2014, tão pouco teve uma convocação
adequada. Posteriormente foi feita uma notificação extrajudicial dos sindicatos representativos mas, até o momento,
a atual presidência não respondeu. Pede a opinião dos presentes e após breve discussão ficou decidido que será feito
contato com alguns sindicatos filiados para que se forme uma melhor estratégia de ação.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Repasse financeiro 2/2014; Lei 13003/14 – Planos de Saúde.
5. Assuntos informais: Dr. Leopoldo informa que ele e o Dr. Renato completaram 35 anos de formados.
Florianópolis, 21 de julho de 2014.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora do SIMESC)

