Ata da 473ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 06/10/2014. Hora 19:30 horas. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
Dr. Cyro abre reunião ressaltando a presença dos acadêmicos de medicina: Luísa Greco Fraga Santos (UFSC), Heloísa
Batista Teza (UFSC), Alexandre Remor (UFSC), Raíssa da Costa (UFSC), Hugo Carneiro (UFSC), Vitor Bianchi Cruz
(UNISUL) e do Dr. Luiz Henrique de O. Westphalen, representando a Associação Catarinense de Médicos Residentes.
Em seguida, dá sequência aos trabalhos.
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 Polli informa que o momento SIMESC veiculado esta semana traz homenagem aos
médicos eleitos. Dr. Renato Figueiredo comunica que a segunda reunião do Grupo Temporário de Trabalho (GTT), para
desoneração da Gratificação do PSF e de Especialidade médica, ocorreu em 03/10 e que a Secretaria Municipal de
Administração de Florianópolis apresentou planilha com a estimativa de impacto financeiro para a desoneração das
gratificações já mencionadas. O estudo prevê um impacto de R$ 34.571.956,70 para 2015, que corresponde ao que a
prefeitura deixa de pagar aos servidores da saúde ao manter o desconto irregular. Está agendada nova reunião para 16/10,
quando a Secretaria Municipal da Fazenda deverá se posicionar sobre a viabilidade da correção. Dra. Vanessa Lisboa de
Almeida, advogada, informa que o assunto disponibilidade obstétrica está sendo analisado pela assessoria jurídica e que
após análise será trazido a debate na reunião. Dr. Cyro comunica a renúncia do Dr. José Roberto Koche Pontin, Secretário
Regional da DR Lages, por razões particulares. As homologações dar-se-ão em próxima Assembléia Geral. Informa que
tornaram-se sócios vitalícios os colegas Ana Maria Cabral da Costa Araújo – CRM 1124 (Florianópolis) e Milton
Neumann – CRM 1396 (Xanxerê). Recebemos convites para solenidade de Posse da ACM, dia 17/10, às 20h e para Posse
do Sindprevs, dia 17/10, às 19h.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Marcelo Rogelin comunica que não recebeu nenhuma ligação relevante. Dra. Vanessa
Baulé assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos atas das seguintes Diretorias Regionais: Joinville (27/08,10/09 e 17/09),
Blumenau (29/09) e Joaçaba (25/07, 18/08 e 26/09).
Ordem do Dia:
3.1. Assessoria Previdenciária – novo contrato / CMB Advogados: Dr. Cyro relata que o escritório Lucila e Garcia
Advogados Associados, o qual presta serviços de assessoria previdenciária ao SIMESC, está “abrindo mão” da mesma em
razão, especialmente, do estado de saúde da Dra. Lucila. Ela, pelo que sabemos, não deverá retornar ao trabalho tão cedo.
Assim sendo, reuniu-se com o Dr. Odilon Garcia Jr., sócio do escritório, e decidiram por romper o contrato, contratando
um novo escritório (CMB advogados), de sua confiança e parceria, o qual poderá dar sequência aos trabalhos. Dr. Cyro
explica que já se reuniu com o novo grupo e que se propuseram a manter o mesmo contrato que havia com o escritório
anterior, com pequeno reajuste dos valores, pois a intenção é avançar com esse serviço. Num primeiro momento, o novo
grupo contará com os serviços da Dra. Flávia Vanessa Prestes, como forma de sequenciar o trabalho já em andamento.
Abre a palavra para os diretores presentes e todos concordam com a nova contratação, que terá como dia inicial o
primeiro de outubro do corrente ano.
3.2. Título de Bacharel em Medicina: Alexandre Remor, Acadêmico de Medicina da UFSC, relata que voltou-se a
discutir a titulação de Bacharel em Medicina, para os acadêmicos de medicina, ao invés do título de Médico. E que isso,
está tendo grande repercussão nas escolas médicas, mas que na UFSC a coordenação do curso diz não ter conhecimento.
Informa ainda que pelas informações que tem recebido, os CRMs não estão aceitando tal titulação. Dr. Cyro comenta que
já houve um movimento parecido em 2010, na UNOESC / Joaçaba e que pela pressão dos acadêmicos e das entidades
médicas, o fato foi em princípio resolvido. Vitor Cruz, Acadêmico da UNISUL, diz que já conversou com o coordenador
do curso, Dr. João Ghizzo Filho, e esse informou que lá o título é de médico, sem hipótese de mudança. Após discussão,
será averiguada a situação das escolas médicas do estado e se trará o assunto para debate adiante.
3.3. Residência Médica – Lei 12.871/2013 – implicações: Dr. Dimitri comenta as mudanças e implicações que a Lei
12.871/2013 “Projetos Mais Médicos”, trará para os médicos que farão residência. Diz que já conversou com a Dra.
Maria Zélia Baldessar, Presidente da Comissão Estadual de Residência Médica, mas que não há posicionamento de como
será essa implementação e reafirma que haverá muitos problemas na execução da lei. Dr. Cyro lembra que o prazo para
adequação do sistema é até dezembro de 2018 e que a lei diz que só será implementado o novo sistema se estiver tudo
adequado. O assunto é levado a debate e após manifestações, foi dado encaminhamento de que deveremos aguardar a
eleição para Presidente, para posterior interlocução com os titulares dos Ministérios envolvidos.
3.4. Revista do SIMESC 146: Jornalista Carla Cavalheiro apresenta a Revista do Simesc 146, demonstrando seu
conteúdo geral, dá ênfase a matéria principal que tem como tema a situação dos hospitais filantrópicos de SC. Exibe a
capa para avalição, sugestões são feitas. Faz a leitura do Editorial, para análise e sugestões, todos concordam com o texto.
Por fim, diz que serão feitos alguns ajustes, mas que a revista está pronta e deve circular no final de outubro.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Eleição SIMESC 2015 – voto eletrônico; Zona Azul.
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 06 de outubro de 2014.
(Ata redigida por Juliana da Silva, funcionária do SIMESC)

