Ata da 474ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 13/10/2014. 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. Leopoldo informa que recebeu oficio da FAHECE, com a proposta de acordo
salarial para os médicos contratados pela CLT para o CEPON e HEMOSC, a qual consideramos insuficiente,
em base da proposta inicial do SIMESC. Tentaremos uma negociação mais abrangente, com a participação do
SIMESC, com o intuito de chegar ao aumento apropriado para os médicos. Dr. Cyro comunica que o SIMESC
enviou oficio aos médicos filiados que foram candidatos nas eleições de outubro deste ano (eleitos e não
eleitos), cumprimentando-os pela participação cidadã. A título de registro, refere que alcançaram os seus
objetivos os colegas Antônio Aguiar, Antônio Serafim Venzon e Vicente Caropreso (todos serão empossados
como deputados estaduais). Fomos convidados para a comemoração dos 20 anos da FAHECE, a realizar-se no
dia 15 de outubro na ACM. Drª. Vanessa Baulé informa que Eduardo Macario, Diretor da Vigilância
Epidemiológica de SC, deu uma entrevista no Jornal do Almoço/RBS, no dia 10 de outubro, falando sobre o
Ebola e que a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, emitiu uma nota de alerta informando que os hospitais de
referências são: o Hospital Nereu Ramos para adultos e o HIJG para crianças. Os médicos da emergência e UTI
do Hospital Infantil solicitaram que o CCIH do HI providenciasse um treinamento médico sobre atendimento
para Ebola e constatou-se para surpresa geral a falta de EPI (equipamentos de proteção individual) completo. A
informação é de que o EPI deverá chegar em 45 dias. Pela gravidade da situação será convocada uma reunião
extraordinária do corpo clinico e assim que houver os desdobramentos o SIMESC será comunicado.
2.2. Plantão de Diretoria: Drª. Vanessa Baulé comunica que recebeu ligação de colega médico com dúvidas
referentes a paciente que se nega a fazer o tratamento prescrito. Solicitou que o mesmo entrasse em contato
com a assessoria jurídica. Dr. César assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos atas de reuniões da Diretoria Regional de Brusque, realizadas em
conjunto com a Associação Brusquense de Medicina. Dr. Roman informa que 12 regionais entregaram o
relatório no prazo e que a Diretoria Regional de Itajaí ainda não entregou nenhum relatório no ano. Dr. Cyro
ressalta que só receberá o auxílio sede quem entregou os relatórios trimestrais e a partir deste mês de outubro,
quem realizou uma reunião mensal de diretoria (no mínimo), com envio de ata para a Executiva.
Ordem do Dia:
3.1. Assessoria Previdenciária – Coelho, Martins e Brasca Advogados Associados: Dr. Cyro apresenta os
novos advogados previdenciários presentes a reunião e faz um relato breve sobre as causas da alteração na
Assessoria Previdenciária, informando que a nova Assessoria já está atuando desde o dia 1 de outubro. Abre a
palavra para a nova Assessoria. O advogado Kleber Coelho agradece a oportunidade e a confiança que está
sendo depositada em seu escritório e informa que os plantões continuarão sendo feitos pela advogada Flávia
Vanessa Prestes e as ações da assessoria previdenciária serão incrementadas. A diretoria executiva lhes deseja
boas vindas ao SIMESC. Dr. Cyro lhes apresenta a Drª. Vanessa Baulé que é a Diretora de Previdência e
Seguro, a qual afinará com o novo escritório as medidas a serem tomadas na transição.
3.2. SAMU/SPDM: Dr. César informa que ainda está aguardando uma posição da SPDM sobre a proposta do
novo acordo coletivo, no qual solicitam aumento da hora plantão, insalubridade de 40%, correção do vale
alimentação e do vale refeição, programa de educação continuada e treinamento inicial. Encaminhou e-mail
para os médicos do SAMU relatando que já está a aproximadamente 50 dias aguardando pelo retorno por parte
da SPDM. Será convocada uma assembléia com o corpo clínico, com data prevista para início de novembro.
3.3. Eleição SIMESC 2015 – voto eletrônico: Dr. Roman apresenta o que deve ser alterado no estatuto para o
mesmo se adequar ao voto eletrônico. Estas alterações deverão ser estatutárias, portanto aprovada em
assembleia convocada para este fim. Será feito contato com empresa parceira do SIMESC para tratar do
formato e sigilo exigido para o processo eleitoral eletrônico. O assunto voltará a pauta na reunião de 27 de
outubro.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Médicos da SMS Florianópolis, Sede Tubarão.
5. Assuntos informais: Dr. Cyro apresenta o boletim eletrônico com o posicionamento do SIMESC para o 2º
turno da eleição. O mesmo será enviado para todos os médicos catarinenses.
Florianópolis, 13 de outubro de 2014.

(Ata redigida por Katiane Moro Silva, funcionária do SIMESC).

