Ata da 468ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 25/08/2014. 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. Renato informa que todas as terças-feiras será enviado aos médicos, via
newsletter, a informação de qual “Momento SIMESC” estará sendo veiculado na semana. As regionais de
Blumenau, Médio Vale, Joaçaba e Joinville encaminharam relatório de monitoramento de rádio. Em todas essas
regionais a veiculação do “Momento SIMESC” está sendo de acordo com o contrato. A regional de Chapecó
também enviou o relatório e apresentou problema nas inserções, o que será verificado junto ao departamento
comercial da rádio. Dr. Fábio informa que a Tesouraria efetuou contato de trabalho com nove tesoureiros
regionais (Balneário Camboriú, Blumenau, Centro Oeste, Itajaí, Lages, Mafra, Médio Vale e Tubarão).
Algumas DRs apresentaram problemas pontuais que foram resolvidos ou encaminhados. Dr. Cyro informa que
o Dr. Paulo Albuquerque da D.R. Joaçaba participou de evento promovido pelo Centro Acadêmico de Medicina
da UNOESC (no dia 19 de agosto), tendo como tema para debate o programa “Mais Médicos”. A Executiva
parabeniza o colega e solicita que todos os dirigentes sindicais tenham firme posicionamento neste período pré
eleitoral, levando a “nossa verdade” à população e seguindo os preceitos estabelecidos na Carta de Brusque.
Comunica que, através da portaria nº 623, foi concedida licença especial ao colega Marcelo Cavalcanti diretor
regional de Joinville. Informa ainda que recebemos convite para Solenidade de Abertura do IIº Congresso
Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas que ocorrerá no dia 03/09, no Centro Sul.
2.2. Plantão de Diretoria: Drª. Eliane (em viagem) informa que não recebeu nenhuma ligação relevante. Dr.
Fernão assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: A D.R. Chapecó informa que reuniu-se no dia 22/08 com os acadêmicos de
medicina dos 5º e 6º anos da UnoChapecó.
Ordem do Dia:
3.1. Reunião em Jaraguá do Sul (16h/União Saúde – 19h/Médicos): Estiveram presentes os Drs. Cyro e
César, os advogados Dr. Erial de Haro e Drª. Helade Ortega, a jornalista Camila Spolti e o funcionário Jean
Proencio. Dr. Cyro comenta que a reunião com as lideranças do plano “União Saúde” foi bem sucedida, pois as
reivindicações foram pactuadas e restou o compromisso de elaborar um documento com o acordado. Com
relação a reunião com os médicos da região, estiveram presentes cerca de 40 colegas, e a mesma foi avaliada
como muito boa. Continuaremos acompanhando as ações em Jaraguá do Sul.
3.2. Reunião COSEMESC (dia 20): Dr. Cyro informa que participou juntamente com os Drs. Vânio, Roman,
Eliane, Renato Polli e Fabrizio da reunião do COSEMESC e que foram tratados os seguintes assuntos: Lei
13003/14 – Planos de Saúde: Dr. Cyro informou na reunião que o advogado Rodrigo Leal, ficou de analisar a
idéia do contrato para se negociar junto às operadoras dos planos de saúde e que irá disponibilizar o modelo de
contrato ao COSEMESC. Carta de Brusque: A Carta deverá ser divulgada pelas entidades médicas, não só por
meio eletrônico, mas principalmente em viagens pelo Estado. Portal COSEMESC: Foi criada uma Home-Page
do COSEMESC, com várias funções, uma das principais deverá ser a agenda de eventos das entidades, para que
não haja conflito de datas. Baile do dia do Médico (17/out - ACM): O baile será oferecido para 200 a 300
pessoas, com o convite no valor de R$ 100,00 e terá reserva de mesas. Dr. Cyro pergunta se deverão ser
convidados os assessores, coordenadora e sub-coordenadora do SIMESC, os diretores presentes decidiram pela
aprovação do convite. Coloca em discussão se deverão ser sorteados alguns convites aos médicos
sindicalizados da região da Grande Florianópolis, tal qual ocorreu em 2013. Ficou decidido que 10 convites
serão sorteados entre os filiados em dia, que se habilitarem respondendo a e-mail enviado pelo SIMESC. Outras
questões serão resolvidas na próxima reunião do COSEMESC.
3.3. Pauta de Reivindicação SINDES: Dr. Gilberto apresenta pauta de reinvindicação dos funcionários
SIMESC, comunicando que foi solicitado reajuste salarial pelo INPC, índice acumulado de 1º setembro 2013 a
31 de agosto 2014 e reajuste no vale alimentação, ficando para os empregados de 8 horas diárias R$ 27,00 e
para os empregados de 6 horas diárias R$ 22,50. O que foi aprovado pelos presentes. Ainda foi reivindicado
Plano Odontológico e após discussão decidiu-se por debater este item na próxima reunião.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Visitações Sedes Regionais; Eleições SIMESC 2015; Eleição
2014 – SC; Desoneração dos vencimentos dos médicos municiparios.
5. Assuntos informais: Dr. César lembra os presentes a importância de que todos os diretores participem das
viagens sindicais.
Florianópolis, 25 de agosto de 2014.
(Ata redigida por Juliana da Silva, funcionária do SIMESC)

