Ata da 483ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 22/12/2014. 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 comenta que um médico que atua na Emergência do Hospital Regional o procurou para conversar sobre
problemas na atuação naquela unidade e pediu para que ele repassasse o documento para o SIMESC. Dr. Dimitri
informa que esteve presente no dia 19/12 representando o SIMESC na formatura da turma de medicina da UNISUL.
Dr. Fabrizio representou o SIMESC na formatura da turma de medicina da UFSC, na mesma data. Dr. Cyro
comunica que foi assinado Acordo Coletivo de Trabalho com a FAHECE, beneficiando os médicos celetistas que
trabalham no HEMOSC e no CEPON. O reajuste da remuneração dos médicos citados alcançará 30% em fevereiro
de 2015. No dia 17 o SIMESC recebeu comunicado enviado pelos médicos do plantão clínico na emergência do
Hospital Regional de São José dando conta que haverá apenas 1 médico na escala em alguns horários, a partir do dia
21 de dezembro. Solicitaram ajuda e o SIMESC “foi à mídia” denunciando o fato. No dia 18, Cyro e Rafael Klee
(ACM) participaram de reunião com SES e Secretaria da Fazenda, debatendo a adoção do Piso FENAM a partir de
2015. Não há, ainda, uma proposta objetiva na mesa. Às 11h do dia 19, o presidente e os diretores Dimitri e Fabrizio
participaram de reunião COSEMESC/Comissão de Saúde Suplementar, debatendo estratégias de ação para o ano
que vem. Num primeiro momento ficaram definidas duas reuniões: com as clínicas da Grande Florianópolis e com
os dirigentes dos hospitais (AHESC/FEHOESC), ambas em fevereiro. A próxima reunião da Comissão será no dia
14 de janeiro. Fomos convidados pelo Doutorando Lovensky Chaumette (Medicina UFSC) a participar da cerimônia
da sua formatura. Ele também agradeceu a ajuda que o SIMESC lhe prestou durante o curso. Igualmente fomos
convidados pela Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Imperial Hospital de Caridade para a missa de Ação de
Graças em homenagem aos seus 250 anos de atividades, que será celebrada no dia 1º de janeiro, às 10h. Apresentou
renúncia nesta data ao cargo de Tesoureiro Regional/DR Itajaí o colega Mauro Machado, de grandes serviços
prestados ao SIMESC. O ato será homologado em Assembleia a ser convocada. Dr. Erial esteve em Blumenau e
após reunião com a DR se comprometeu com Dra. Eliane e Dr. Dimitri que nos próximos 6 meses o foco da
Assessoria Jurídica nessa regional são os acadêmicos. Dra. Vanessa Lisboa de Almeida, advogada, participou do
Seminário sobre Violência Obstétrica do Programa de Medicina Continuada do CRM/PR que discutiu
principalmente a origem e conceito do termo. Palestraram Dr. Sheldon Rodrigo Botogoski, presidente da SOGIPA e
Dr. Denis José Nascimento, presidente da FEBRASGO.
2.2. Plantão de Diretoria:
Dr. Daniel recebeu duas ligações: um médico do Hospital Regional do Oeste informa que trabalha como pessoa
jurídica no hospital e que desde fevereiro há atrasos no repasse de AIHs e honorários de plantão. Dr. Daniel solicitou
que documentasse por escrito bem como mencionasse outros profissionais envolvidos, o médico com receio de que
houvesse alguma consequência negativa, optou por solicitar providências ao diretor clínico do hospital. Após alguns
minutos recebeu nova ligação do colega, que informou que o diretor clínico já havia iniciado com as negociações no
hospital e, após agradecer o SIMESC, solicitou que não fossem tomadas novas providências por hora; Dr. Jackeline
Seiben, CRM 18743 informou que paciente falsificou atestado de colega de UBS e solicita informações sobre
preenchimento de atestados e possíveis repercussões jurídicas da falsificação. Deu encaminhamento ao plantão
jurídico. Celular fica com o Dr. Cyro até o dia 29/12, Dr. Flavio do dia 29 a 05/01, Dr. Dimitri do dia 05/12 a 12/01
e Dra. Eliane do dia 12/01 a 19/01.
2.3. Diretorias Regionais:
Atas recebidas da DR Blumenau 27/10, 01 e 15/12; e DR Rio do Sul 19/11 e 15/12.
Ordem do Dia:
3.1. Contribuição Sindical 2015 –orientações aos médicos/ofício aos gestores–:
Dr. Vanio e Dr. Fábio se responsabilizam em formatar informações de forma simplificada num tutorial a ser
impresso pelos médicos para seguir de modelo para preenchimento da guia de contribuição sindical urbana. Dr. Cyro
comenta sobre ofício que foi enviado anteriormente para SES e SMS Florianópolis para que a contribuição seja paga
diretamente para o SIMESC. Afirma que a atitude do SIMESC é com o propósito de que o sindicato seja mantido
através da contribuição associativa, mesmo que o imposto sindical seja obrigatório. A divulgação aos médicos darse-á em janeiro.
3.2. Revista do SIMESC 147 –últimas providências–:
Camila Spolti apresenta o andamento dos trabalhos da Revista SIMESC 147 e colheu sugestões para a produção da
capa. O Editorial foi lido e, com pequenas alterações, aprovado.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião:
5. Assuntos informais:
Dr. Cyro agradece o Escritório Lopes de Haro & Machado Leal, CCR Gestão de Comunicação e Escritório Coelho,
Martins & Brasca pelo envio de cartões Natalinos. Dra. Eliane enaltece o trabalho de todos os assessores e

colaboradores do SIMESC. Dr. Vânio, em nome da Tesouraria agradece à todos os diretores, contadora Katiane,
coordenadora Terezinha, sub coordenadora Juliana e demais colaboradores pelas atividades exercidas nesse ano. Em
ato contínuo, passou-se ao Jantar de Confraternização.
Florianópolis, 22 de dezembro de 2014.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

