Ata da 469ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 01/09/2014. 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. Daniel informa que recebeu um comunicado do Dr. Marcos Venício Garcia
Joaquim (chefe da unidade de Internação do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina), solicitando
posicionamento quando à remuneração de produtividade médica não recebida pelos médicos que trabalham na
enfermaria dessa instituição. Também informa das más condições físicas de atendimento do Instituto de
Cardiologia de Santa Catarina. Dr. César comunica que no dia 26/08 participou de uma reunião junto com a
advogada Vanessa na SPDM, na qual entregaram a proposta de renovação de acordo coletivo para os médicos
do SAMU. Além de entregar a proposta da nova minuta, discutiram alguns assuntos de ordem geral. Será
preparado um texto para comunicar aos médicos do SAMU as modificações propostas para o novo acordo. Dr.
Renato Polli informa que a Regional de Brusque e a Associação Médica Brusquense veicularão na rádio
Diplomata FM o Momento SIMESC até a véspera da eleição. Dr. Cyro comenta reunião com a Secretaria de
Estado da Saúde, ocorrida no dia 26 de agosto, ocasião em que ficou definida a formação da comissão
Governo/COSEMESC que debaterá o sistema de “remuneração por subsídio” – Piso FENAM. A primeira
reunião será no dia 3 de setembro, às 19hs na SES. Informa que participou da solenidade de abertura do 36°
Encontro Catarinense de Hospitais. As entidades filantrópicas estão preparando uma grande mobilização
nacional, com suspensão dos atendimentos eletivos no próximo dia 25 de setembro. Comunica a eleição da
nova diretoria da Associação Catarinense de Medicina, com o Dr. Rafael Klee de Vasconcellos na presidência.
A posse será no dia 17 de outubro. Recebemos convite para participar da IVª Jornada Acadêmica de Medicina
da Unisul Palhoça nos dias 22 e 23 de outubro.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fernão não recebeu ligações. Dr. Dimitri assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada relatado.
Ordem do Dia:
3.1. Visitações (Servidoras SIMESC/Sedes Regionais): A coordenadora Terezinha Koerich faz um relato
geral das visitas as sedes regionais realizadas por ela (Joinville, Médio Vale e Blumenau), Juliana (Chapecó e
Rio do Sul) e Katiane (Lages, Joaçaba e Tubarão). Terezinha expõe a importância do trabalho, onde se pode
observar um pouco da atuação de cada sede regional. Sugere que seja feito nas regionais um trabalho para
busca de novos filiados e redução da inadimplência. Parabeniza as funcionárias de cada regional. A executiva
entende que estas visitações deverão ser periódicas.
3.2. Eleição SIMESC2015 – eletrônica? A diretoria executiva entende que a eleição deverá ser eletrônica. Dr.
Roman fica responsável pela análise do estatuto e o mesmo informa que já fez a avaliação preliminar junto com
o advogado Erial de Haro. Este assunto será retomado em nova reunião daqui a duas semanas.
3.3. Eleição 2014 – Santa Catarina – Espaço para candidatos no SIMESC: A diretoria executiva conclui
que o espaço deve ser aberto para todos candidatos que tiverem propostas para área de saúde. Comunica que
será encaminhado a todos os médicos um boletim eletrônico, com o nome de todos os médicos filiados que
estão concorrendo as eleições comunicamos que continuaremos disponibilizando nossos acervos de telefones,
emails e endereços aos médicos candidatos.
3.4. Médicos Municipários de Florianópolis: Dr. Fabio faz um resumo sobre os andamentos das negociações
relativas a desoneração junto a Prefeitura Municipal nos mandatos anterior e atual. Na tentativa de avançar
com a questão foi feita reunião com Prefeito e Secretário Municipal de Saúde em abril, juntamente com o Dr.
Cyro e César, na qual foi acordado que seria formada uma comissão que devera ter os términos de trabalho ate
31 de agosto ao qual não foi chamada a conversar. Esta foi feita e até o momento não foi chamada para
conversarem. Existe grande insatisfação do Corpo Clínico que já se movimenta no sentido de paralisação de
atendimento. O SIMESC encaminhará um oficio ao Prefeito e Secretário. Também entrará em contato com o
mesmo noticiando a gravidade da situação e cobrando resultado no problema da desoneração/salário dos
médicos municipários de Florianópolis.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Lei 13.003; Sorteio Baile Dia do Médico; Médicos da
Prefeitura.
5. Assuntos informais: Dr. Gilberto relata que esteve presente na visitação das instalações do novo Hospital da
Unimed.
Florianópolis, 01 de setembro de 2014.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, funcionária do SIMESC)

