Ata da 467ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 18/08/2014. 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. César e Dr. Vânio participaram do IIº Fórum de Trabalho Médico na cidade de Blumenau.
Compuseram a mesa redonda “Exercício da Medicina no Brasil: riscos atuais”. Também participaram das mesas os
assessores Dr. Erial de Haro, Dr. Rodrigo Leal e a Drª. Vanessa Lisboa (advogados). Presentes também a jornalista Carla
Cavalheiro e as servidoras Juliana da Silva e Ana Cristina da Silva. Estiveram na organização nossos diretores da regional
de Blumenau: Dr. Carlos Seara, Dr. Alberto Pereira e Dr. Heraldo Marchi, bem como a servidora Janaína Lunge. Muito
boa a participação de todos os palestrantes, que mereciam um público maior. Dr. César deixa registrado os parabéns à
D.R. Blumenau pela iniciativa do evento, que merece ser repetido. Dr. Vânio manteve contato com o Dr. Emerson
Oichenaz sobre as solicitações feitas à Prefeitura Municipal de Itapema. Também informa que recebemos e-mail da Drª.
Giovana Socolowski sobre teste rápido para HIV/Sífilis/Hepatite. Drª. Eliane informa que no dia 12/08 o sindicato
participou da recepção da turma de calouros de medicina da UFSC. Também estiveram presentes a ACM representada
pelo Dr. Aguinel Bastian e o DENEM. Representando o SIMESC estiveram presentes o Dr. Cyro, Drª. Eliane, Dr.
Gilberto, jornalista Camila Spolti e o funcionário Jean Proencio. Dr. Cyro fez algumas considerações das características
do SIMESC e o posicionamento político das Entidades Médicas. A Drª. Eliane e o Dr. Gilberto complementaram e
colocaram o SIMESC à disposição dos estudantes. A Jornalista Carla informa que as Regionais de Rio do Sul e Lages
enviaram o monitoramento da veiculação do “Momento SIMESC”, com cumprimento quase integral do que foi
contratado. A Rádio São José AM de Mafra começa a veicular o “Momento SIMESC” a partir desta terça-feira, e o
primeiro spot a ser veiculado é sobre a questão do Hospital São Vicente de Paulo. As fotos das sedes regionais visitadas
pelas servidoras nos últimos dias estão incluídas no site. Dr. Leopoldo informa que ele e o Dr. Alberto estiveram
presentes no dia 15/08 em reunião realizada com os médicos da FAHECE no CEPON, onde foi apresentada a Proposta de
Termo de Acordo Salarial. Dr. Cyro informa que recebeu hoje, em reunião de trabalho, dirigentes da Jomani Seguradora.
O assunto pautado foi o “seguro de responsabilidade civil”, produto que passará a ser disponibilizado sem que o SIMESC
faça restrições. Presentes à reunião, além do presidente, os colegas Gilberto, Renato Polli e Vanessa Baulé, além do Dr.
Erial de Haro, Jornalista Carla Cavalheiro e os Srs. Nilson Ramela e Paulo Lima. Comunica que haverá reunião do
COSEMESC no próximo dia 20 às19h na sede do CREMESC e estão pautados os seguintes assuntos: semana do médico,
lei 13.003 – planos de saúde, participação do médico na eleição de outubro. Tece comentários a respeito do “Momento
SIMESC” que hoje é veiculado em 22 rádios em Santa Catarina e que a partir desta semana estará sendo enviado por email aos médicos do nosso Estado. A sugestão é que nossos D.Rs possam compartilhar e ampliar as comunicações
sonoras do SIMESC.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Leopoldo informa que não recebeu ligações. Nesta semana o celular fica com a Drª.
Eliane.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos ata de reunião realizada no dia 11/08 pela DR Blumenau. Recebemos o Relatório
Trimestral da D.R. de Jaraguá do Sul. Considerando que a Diretoria de Araranguá está em recomposição, somente a D.R.
de Itajaí não enviou o relatório trimestral.
Ordem do Dia:
3.1. Secretaria Geral – relatórios trimestrais de atividades: Dr. Roman faz relato da evolução progressiva no
recebimento dos relatórios trimestrais das Diretorias Regionais nos últimos dois anos, culminando com a entrega neste
trimestre pela quase totalidade das regionais. Os relatórios foram analisados pelos membros da D.E. quanto ao seu
conteúdo e será enviado um relato individualizado para as D.Rs com o objetivo de agradecer o empenho e apresentar
sugestões para os Diretores Regionais.
3.2. Lei do Subsídio IGP/IML – repercussão para os médicos: Presentes médicos do IGP/IML que enviaram texto para
o SIMESC relatando a situação atual da atividade médica no IGP/IML após a implantação da remuneração por
“subsídio”. Dr. Dimitri questiona o Dr. Erial que dá alguns esclarecimentos sobre a lei do subsídio. Após esclarecimentos
e discussão dos problemas relatados o Dr. Cyro solicita aos médicos do IGP/IML presentes que formalizem documento,
ouvindo os outros médicos envolvidos, para que, com as peculiaridades regionais consideradas, se defina o que eles
almejam. Somente então o Sindicato poderá traçar uma linha de abordagem.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião COSEMESC – relatos, Pauta do SINDES, Visitação das Sedes
– relatos.
5. Assuntos informais: Nada foi relatado.
Florianópolis, 18 de agosto de 2014.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

