Ata da 477ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 03/11/2014. 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 participou da IV Jornada Acadêmica de Medicina do Centro Acadêmico Prof.
Murillo Capella na UNISUL Pedra Branca no dia 22/10. Palestrou sobre “Exercício da Medicina no Brasil – Riscos
Atuais”. Os acadêmicos da UFSC também estiveram presentes e relataram que estão empolgados com a atuação da
diretoria do SIMESC. Dr. César também informa que está confirmada a assembléia do corpo clínico do SAMU para
o dia 12/11 na ACM. Será possível acompanhar via internet e fazer contato por celular. Edital publicado no dia
29/10. Dr. Cyro comunica ter ocorrido hoje reunião de trabalho com o novo escritório que responde pela Assessoria
Previdenciária. Presente também a Dra. Vanessa Baulé, diretora da área. Anuncia os novos sócios vitalícios neste
mês de novembro: Aurélio Rotolo da Costa Araújo (CRM 796); Luiz Miroski (1502); Ernani Lange de San Thiago
(819); Alcides Rabello Coelho (1116); Luiz Roberto Moreira (1577); João Martins de Souza (9085), todos de
Florianópolis. Antônio Carlos Beduschi – Brusque (1120); Benito Rohden Moraes – Curitibanos (1276); Emílio
Ogaya Jorke – Rio Brilhante/MS (8503). No mês de dezembro serão vitalícios os colegas Sérgio de Carvalho (888),
Nadjo Nairo Mascarenhas (810) e Pedro Largura (733), todos de Florianópolis, bem como o Dr. Carlos Eduardo
Albuquerque Rauen (1294), de Chapecó. Recebemos ofício da Sociedade Joinvillense de Medicina apresentando a
sua nova diretoria, encabeçada pelo colega Antônio Cesar Franco Garcia. Fomos convidados para a posse do Dr.
Charles Machado (DR Brusque) no cargo de Diretor Clínico do Hospital de Azambuja (em 12.nov.2014). Também
recebemos convite para participar da solenidade dos 10 anos da Quanta Previdência UNICRED, em 27 de
novembro. Dr. Roman apresenta aos diretores presentes a intenção de nomear o Dr. Fabrizio Liberato como segundo
secretário da diretoria executiva do SIMESC, submete a apreciação da alteração de composição de diretoria aos
diretores presentes e a mudança é vista como positiva. A alteração de cargo será homologada em assembleia.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Roman relata duas chamadas, uma delas solicitando informação quanto a mudança
do escritório de previdência e a outra com dúvidas relativas à emissão de atestado e encaminhamento para perícia. O
celular de diretoria fica esta semana com o Dr. Vânio.
2.3. Diretorias Regionais: Recebido ata de reunião do Médio Vale no dia 27 de outubro. A entrega de relatórios
referentes ao último trimestre já totaliza 17 entregas, a última delas proveniente de São Bento do Sul.
Ordem do Dia:
3.1. Disponibilidade Obstétrica – debate/posição SIMESC: Dr. Vânio faz apresentação de parecer do CFM sobre
disponibilidade obstétrica, o qual distorce o seu conceito de “uma remuneração para permanecer disponível durante
a gestação” para “remuneração no acompanhamento do trabalho de parto”. Dr. Ricardo Maya Samways, presidente
da SOGISC, informa que nos dias 20 a 22/11 acontecerá em Aracaju/SE um Congresso da Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia onde o posicionamento da FEBRASGO será anunciado. Dr. Cyro sugere
que uma peça seja feita pelo jurídico com o propósito de solicitar a modificação do parecer do CFM que trata desse
assunto. Realizaremos contato dos nossos representantes no CFM para obter apoio e celeridade neste pleito. Esta
correção “conceitual” é necessária para que se avance no tema em relação à ANS e ao Ministério Público. Outros
estados estão conduzindo ações neste sentido e o nosso jurídico acompanhará o tema. Presentes também as colegas
obstetras Fabiana Rebelo Pereira Costa, Juliana Rodrigues Zanatta e Andrea Maia Monteiro.
3.2. Eventos 05 e 06 de dezembro de 2014: AGO no dia 5/12 às 20h (relatório de atividades; prestação de contas;
previsão orçamentária para 2015): O relatório de atividades será preparado pelo Dr. Roman, a prestação de contas
pelo Dr. Vânio com participação do Conselho Fiscal.A previsão orçamentária para 2015 será elaborada pelo Dr.
Vânio com participação dos diretores. Na reunião do dia 17/11 será debatida a mudança no valor da mensalidade.
Quanto a AGE do dia 6, a mesma tratará do desligamento de associados e nomeação de novos diretores. Seguiremos
com a RDP no dia 6 às14:30h e os temas em Debate serão: Exclusão de Diretores Regionais por abandono de cargo;
Novo condicionante para receber o “auxílio sede”; Eleição SIMESC 2015. A pauta ainda está sendo elaborada,
sendo importante a participação das diretorias executiva e regionais na sugestão de temas a serem debatidos.
Finalizando o evento o tradicional Jantar às 20:30h com homenagem aos sócios vitalícios.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Revista SIMESC avaliação da atual e idéias para a próxima.
Assembleia SAMU e Preparação do Estado para atendimento de casos de Ebola.
5. Assuntos informais: Nada foi discutido.
Florianópolis, 03 de novembro de 2014.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

