Ata da 464ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 28/07/2014. 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: Dr. Cyro relata reunião ocorrida em Joinville, no dia 22/07, ocasião em que foi discutido
com médicos municipais a questão dos descontos nos vencimentos praticados pela prefeitura, tendo por base o limite
estabelecido pelo dito “teto salarial”. Os advogados do sindicato, Drs. Rodrigo Leal e Felipe Ramos, presentes no
evento, preparam peça reivindicatória a ser encaminhada ao Prefeito daquela cidade. A via judicial também será
percorrida, uma vez que houve descontos pretéritos. Os Drs. Vânio, Tesoureiro Geral, Tanise Damas e Carlos
Fischer, diretores regionais, também participaram da reunião. Informa que a Drª Leticia Vasconcelos de Moura da
D.R. Araranguá apresentou pedido de renuncia que será homologada em AGE no próximo mês de agosto. A
Presidência iniciará contato pra reconstituir aquela Diretoria Regional. Dr. Dimitri representou o SIMESC na
formatura da turma de medicina da UFSC no dia 18/07, e o Dr. Vânio na formatura da turma de medicina da
UNISUL/ Palhoça no dia 25/07. Dr. Leopoldo fez contato com a Drª Maria Lucia D.R de Caçador, sobre a questão
de agressão a médicos e insegurança no trabalho. Informou-nos que, após denuncia da D.R, foi providenciado maior
segurança e proteção, considerando-se resolvido o problema. Informa também que o Jurídico discutiu alternativas
sobre conduta em relação à FENAM Regional Sul Brasileira, estando a serem analisadas várias hipóteses, em
comum acordo com o jurídico e diretoria SIMERS. A Jornalista Camila Spolti Pereira relata que o “momento
SIMESC” desta semana é sobre o legado da copa, exceto na rádio Catarinense em Joaçaba que contestou o
programete por conta da lei eleitoral. O “Informe SIMESC” no Jornal Pagina 03, em Balneário Camboriú, é sobre
cuidados com o frio.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fábio comunica não ter recebido nenhuma ligação. Nesta semana o celular ficará
com o Dr.Daniel.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos a ata de reunião realizada no dia 21/07, pela D.R. de Blumenau.
3. Ordem do Dia:
3.1 Tesouraria:
2º Semestralidade: Dr. Vânio comunicou que o prazo de vencimento dos boletos da semestralidade encerrou no dia
20/07. Explicou também sobre o problema ocorrido com os boletos emitidos, com troca da data de vencimento pela
data de emissão do mesmo. Medidas estão sendo tomadas para fazer contato, esclarecer e recuperar os filiados que
não realizaram o pagamento da semestralidade. Todas as Diretorias Regionais devem participar no esclarecimento
dos filiados de suas regiões. A coordenadora Terezinha organizará este “mutirão”.
Repasses financeiros às Regionais: Dr. Vânio fala sobre os repasses de 2014, e comunica que o repasse efetuado
neste 2º semestre será de R$ 205.872,58 e o mesmo será depositado no dia 30/07/14. A base de referencia é o 1º
semestre de 2014. Dr. Fabio Schneider relata que 04 regionais não receberão o “PLUS” por não apresentarem
relatórios e/ou não terem participado das reuniões (Araranguá, Jaraguá do Sul, Laguna e Xanxerê). Comunica
também que nove Regionais não tiveram o repasse adicional por não terem mais de 30% dos Médicos filiados.
Receberam repasses superiores a mais de 30% as DRs: Brusque (40%); Caçador (40%); Centro Oeste (40%);
Extremo Oeste (32,2%); Lages (36,1%); Mafra (40%); Médio Vale (40%); Rio do Sul (31,8%); Videira (40%). Em
anexo, o mapa completo do repasse referente ao primeiro semestre de 2014 (inclusive com os descontos
“regimentais”: Jurídico Regional, viagens, Momento SIMESC), preparado pela coordenadora Terezinha.
3.2 Lei 13003/14 – Planos de Saúde:
Contrato padrão/orientação COSEMESC: Dr. Cyro comenta sobre o contrato do plano de saúde conforme lei nº
13.003, de 24 de junho de 2014. Foi discutido com membros da diretoria proposta para ser apresentada na reunião
do COSEMESC, que será realizado no dia 13/08. O Dr. Vânio encaminhará o contrato do plano de saúde (preparado
pela FENAM) aos diretores SIMESC por e-mail. É nossa intenção orientar os médicos sobre como proceder nesta
importante questão.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 1- Abandono de Cargos nas D.Rs, 2- Eleição 2014, proposta para
Saúde, 3- Outubro Rosa, evento Shopping.
5. Assuntos informais: Organização do evento Outubro Rosa.
Florianópolis, 28 de julho de 2014.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla, servidor do SIMESC).

