Ata da 466ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 11/08/2014. 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. Fernão informa que recebeu telefonema do deputado federal pelo Mato Grosso
do Sul e colega médico, Henrique Mandetta, que inicia campanha nacional para arrecadação de fundos para sua
campanha de reeleição para deputado federal. Dr. Daniel comunica que colega médico entrou em contato para
informar a situação do Instituto Geral de Pericias, que passou a exigir carga horaria presencial plena, que não
era realizada previamente. Será avaliado pela nossa assessoria jurídica. Dr. Renato Polli informa que o
“Momento SIMESC” desta semana é um alerta ao eleitor sobre o início da propaganda eleitoral em rádio e
televisão e sobre o voto consciente. O “informe SIMESC” no jornal Pagina 3, em Balneário Camboriú, é sobre
doação de órgãos e o “Momento SIMESC” em Itajaí iniciou essa semana na Rádio Princesa com 32 inserções
mensais. Dr. Cyro relata reunião ocorrida em Mafra, no dia 7 de agosto, com a presença dos Diretores
Regionais Alexandre Neumann, Gabriel Kubis e Denis Griep Carvalho e mais vinte colegas. O assunto pautado
foi a recente dispensa de um grupo de médicos do sobreaviso no Hospital São Vicente de Paulo, praticada pela
administração do mesmo. De acordo com o administrador deste hospital, com quem conversamos no dia 8 de
agosto, a posição dos médicos comunicando a suspensão dos serviços foi entendida como agressiva por parte
do conselho gestor e, por estes terem se afastado da escala de sobreaviso, tomaram a decisão de contratar
outros. Os diretores do SIMESC, Cyro e Gilberto, além do Dr. Rodrigo Leal, advogado, entenderam as razões
do hospital, mas solicitaram que eles olhassem “para frente” e que os colegas moradores na cidade fossem
priorizados na cobertura dos sobreavisos ora em falta. Continuaremos acompanhando a questão. Informa que
recebeu hoje a visita dos Srs. Robert Ramella e Paulo Lima (Jomani Seguradora), tratando do assunto “seguro
de responsabilidade civil do médico”. Será agendada reunião de trabalho em futuro próximo. Tornaram-se
sócios vitalícios neste mês de agosto os colegas médicos Ivanir Luiz Perin (Fpolis) e Melchior Moser (Timbó),
já homenageados e o Dr. Raulino Cercato, domiciliado no Rio de Janeiro.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Gilberto recebeu uma ligação solicitando informações sobre andamento de
causa do jurídico, foi repassado ao Erial. Dr. Leopoldo assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: D.R. de Blumenau enviou Ata da reunião realizada em 04 de agosto e a D.R. de
Joinville as Atas das reuniões de 16 e 30 de julho. Dr. Roman informa que recebeu o relatório trimestral da
Regional de Tubarão. Totalizando 19 relatórios recebidos, um número expressivo, solicita como ponto de pauta
para próxima reunião a analise “de conteúdo” dos relatórios pelos diretores da executiva. Pedido aceito.
3. Ordem do Dia:
3.1. Revista do SIMESC – 145 – avaliação: Os Diretores da Executiva avaliaram como uma revista muito
interessante de se ler, com matérias muito boas. Dr. Renato Polli relata recebimento de elogio de colega médico
que referiu que o conteúdo de nossa revista é atrativo. – 146 – primeiras ideias: A jornalista Camila informa
que esta revista estará chegando na casa dos médicos no final de outubro, início de novembro. Apresenta alguns
temas para entrevistas e matérias. A Diretoria Executiva discute as ideias iniciais.
3.2. Carta de Brusque – XVII FEMESC: Dr. Cyro informa que a carta de Brusque está pronta e que devemos
apresenta-la aos médicos. Dr. César diz a que a carta sintetizou o que foi discutido e que o principal objetivo
ficou muito claro.
3.3. Eleição 2014 – As propostas dos candidatos ao Governo do Estado (pontos positivos/negativos –
posição SIMESC/COSEMESC): Dr. Renato apresenta os candidatos e suas propostas para área da saúde. A
diretoria executiva discute sobre cada um e decide sugerir ao COSEMESC que envie convite para discutir as
questões da categoria e da saúde na semana do médico, o que envolveria os candidatos que forem para o
segundo turno ou o candidato eleito em primeiro turno. Por sugestão do Dr. Vânio no convite deve constar o
posicionamento do SIMESC nas principais questões como “12% para saúde”, organizações sociais e concursos
públicos para as Unidades do Estado, entre outros. Dr. Fabio acredita que será uma oportunidade para eles
falaram a favor dos médicos. Dr. Fernão informa que o Dr. Henrique Mandeta está em contato com o Dr. Xuxo,
para ver a possibilidade de uma parceria. Discutiremos o assunto em reunião do COSEMESC.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Secretaria Geral – Relatórios trimestrais de atividades.
5. Assuntos informais: Nada foi relatado
Florianópolis, 11 de agosto de 2014.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora do SIMESC).

