Ata da 482ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 15/12/2014. 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 foi procurado pelo Dr. Rafael Cegielka, solicitando ajuda
quanto à falta de médicos na emergência do Hospital Regional de São José. O SIMESC está a disposição para
receber os médicos daquela Unidade. Drª Eliane informa que este ano foram realizadas as seguintes reuniões com
acadêmicos: FURB – Blumenau (21/05 e 03/11), UFSC – Fpolis (18/06 e 13/11), UNIPLAC – Lages (27/11),
UNISUL - Pedra Branca (05/06 e 01/12), UNISUL - Tubarão (18/11), UNIVALI – Itajaí (06/11), UNIVILLE –
Joinville (03/11), UNOCHAPECÓ – Chapecó (22/08 e 29/08) e UNOESC – Joaçaba (13/10). Dr. Renato Polli
faz os seguintes informes: que foi publicado no dia 01/12 a arte do sindicato sobre AIDS no jornal Notícias do
Dia. Ainda haverá duas publicações de natal e ano novo nos dias 20 e 27/12; o contrato com a rádio Jaraguá AM
passa a vigorar a partir de 12/01; foram renovados os contratos do momento SIMESC com as rádios CBN,
Guarujá e Antena 1, a proposta da rádio Itapema FM não foi aprovada neste momento; o cartão de Natal está
pronto para ser enviado por e-mail aos médicos; o vídeo de apresentação da comunicação e imprensa já foi
enviado para todos os diretores e assessores. Dr. Dimitri informa que em 10/12, participou com o Dr. Cyro da
reunião da Comissão Estadual de Residência Médica, onde foram definidas as estratégias para 2015. Dr. Cyro
comunica que já estão disponibilizadas as Cartilhas SIMESC – um manual orientativo para os acadêmicos e
médicos jovens. Lê e-mail enviado pelo colega Ricardo Maia Samways, presidente da SOGISC, dando conta que
os obstetras reunidos no final de novembro em Aracajú /SE, decidiram comparecer ao Conselho Federal de
Medicina em busca de uma nova interpretação (um novo parecer) a respeito do tema “disponibilidade obstétrica”.
Pede a ajuda do Sindicato (manteremos contato com o Conselheiro Federal Anastácio Kotzias Neto). O novo
Coordenador do Curso de Medicina da UFSC, Fabricio Neves, convoca o SIMESC para participar da reunião do
Colegiado do Curso de Medicina, que acontecerá no dia 18 de dezembro. Dr. Vicente Caropreso, deputado
estadual eleito, agradece os cumprimentos enviados e coloca-se à disposição do SIMESC. O servidor Adriano
Gazolla solicita redução de carga horária de 8 horas para 6 horas. Aprovado. Dr. Kleber Coelho, Assessoria
Previdenciária, comenta que o requerimento administrativo, referente a não concessão de 40% para homens sobre
o tempo celetista, está pronto para ser protocolado na SES. Jornalista Carla apresenta os programetes do
Momento SIMESC que serão veiculados ao longo das próximas 2 semanas, incluindo Natal.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Marcelo Rogelin comunica que recebeu duas ligações. Dr. Daniel assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Roman informa que recebemos relatórios do último trimestre 2014, das regionais
de Centro Oeste e Xanxerê. Recebemos atas das Diretorias Regionais de Joinville dos dias 08/10, 05, 12, 19 e
26/11 e de Joaçaba do dia 21/11.
Ordem do Dia:
3.1. 1º Semestralidade – janeiro 2015: Dr. Cyro explica que no 2º semestre de 2014 tivemos um problema no
envio da semestralidade (troca de datas) e por isso, o valor arrecadado foi menor que o previsto. Por esse motivo
solicitou ao Sr. Rafael Guimarães que enviasse uma prova do boleto para ser analisada previamente ao envio do
arquivo completo de boletos que contem em média 9.170 endereços. Dr. Vânio complementa dizendo que no
semestre passado tivemos cerca de 900 boletos pagos. A expectativa do envio destes boletos será entre os dias 17
e 18/12, com vencimento em 20/01/2015. Os valores serão aqueles definidos na AGO de 05/12/14.
3.2. Eventos Final de Ano (05 e 06/12) – avaliação / encaminhamentos: Os eventos foram analisados pelos
diretores presentes com destaque aos seguintes pontos: boa presença e participação dos diretores da executiva e
regionais; presença dos assessores e funcionários da executiva e regionais, bem como dos acadêmicos de
medicina da UFSC; manutenção e aprimoramento do formato da reunião trouxe mais espaço para o planejamento
de ações do SIMESC e apresentação do trabalho das assessorias; a confraternização (coquetel e jantar) superou
as expectativas; parabenizamos a coordenadora Terezinha pela organização do evento; a homenagem aos sócios
vitalícios foi de grande emoção. Dr. Cyro destaca que não se fizeram presentes as regionais de Itajaí, Jaraguá do
Sul e Chapecó. Parabeniza o Dr. Roman pela apresentação dos relatórios de atividades. Comenta a necessidade
em aprimorar o formato de apresentação da prestação de contas da Executiva na AGO. Dr. Vânio destaca a
importância da presença do Deputado Antonio Serafim Venzon na RDP. Dr. Roman comenta que a assessoria de
imprensa fez uma bela e original apresentação, sugere ainda que esta idéia seja ampliada para as demais
assessorias. Dr. Fabrizio enalteceu a oratória do jurídico, durante sua exposição. Após discussão, sugestões e
encaminhamentos, o Dr. Cyro parabenizou a todos os envolvidos pelo belo evento.

3.3. Pendências tardias (o que ainda podemos / precisamos fazer): Dr. Cyro explana aos presentes as questões
que estão pendentes, que deverão ser solucionadas este ano ou serem retomadas no início de 2015, são elas:
Envio de fotos aos médicos vitalícios homenageados em 06/12; Atas das AGO e RDP de 05 e 06/12; Projeto de
Lei da Deputada Ângela Albino – parecer do SIMESC a ALESC, Dr. Vânio assume o compromisso de fazer uma
análise com os demais colegas obstetras da diretoria; Lei 13003 - Planos de Saúde, comissão está montada, se
dará sequência aos trabalhos; FAHECE – reunião 16/12; Ata FRSB; Prefeitura Municipal de Florianópolis;
Prefeitura Municipal de Itapema; Pendências do cadastro SIMESC – Rafael; Piso FENAM; Liberação de
horários para os médicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis; Dr. César deve verificar junto a DRT e
advogados do SIMESC a questão da SPDM; Tesouraria questão da Contribuição Sindical; Documento
informativo para os médicos sobre a novo valor da mensalidade; Secretário – solicitar relatórios de Tubarão e
Mafra; Aos Acadêmicos e Residentes será enviado o último boletim eletrônico do ano; Previsão para 09/02/2015,
debate sobre a abordagem e trabalho com os acadêmicos e residentes. Comunicação e Imprensa – renovações dos
programetes e “momento Simesc”; Jurídico – normas e manual de rotina para 2015; Informática – Skype para as
sedes regionais em 2015; Previdência e Seguros – Boletim Eletrônico para 2015; Contabilidade – apresentar
ainda em 2014 matéria sobre o super simples.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Contribuição Sindical 2015 e Revista SIMESC.
5. Assuntos informais: Nada foi discutido.
Florianópolis, 15 de dezembro de 2014.
(Ata redigida por Juliana da Silva, funcionária do SIMESC).

