Ata da 485ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 26/01/2015. 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 a RPM não foi paga aos médicos da emergência do
Instituto de Cardiologia e Hospital Regional de São José. Dr. Dimitri informa que recebeu convite para
formatura da residência de Infectologia do Hospital Nereu Ramos no dia 28/01, irá participar. Também
recebeu convite para participar do acolhimento dos novos residentes do Hospital Infantil Joana de
Gusmão no dia 23/02 às 10h, irá participar. Dr. Cyro informa que o nosso operador do site SIMESC
promoverá alterações no mesmo nos próximos 30 dias, com o objetivo de melhorar a sua
operacionalização. Toda a gestão de conteúdos do site será feita com mais conveniência e facilidade,
aumentando sua praticidade, dinamismo e rapidez na administração. A FENAM divulgou o novo Piso
Salarial dos Médicos, a saber: R$ 11.675,94, por 20h de trabalho. Endereçou convite ao SIMESC para
participar de reuniões em Brasília, nos dias 28 e 29 de janeiro, estando pautada audiência com o Ministro
da Saúde. Será creditado o auxílio sede à DR Chapecó, posto que o seu relatório de atividades referente
ao último trimestre de 2014 foi apresentado. Recebemos convite para participar do Jantar de Posse da
Diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia de Santa Catarina, dia 6 de fevereiro, em
Florianópolis.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Dimitri informa que não recebeu ligações. Dr. Fábio assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada foi relatado.
Ordem do Dia:
3.1. Reunião com SES João Paulo Kleinubing – 20 de janeiro – relato: Dr. Cyro relata que reunião foi
produtiva, com vários assuntos debatidos como por exemplo o Piso FENAM, OS’s, SB 40, Judicialização
e UPAs. Dr. Cesar achou a conversa muito boa, interessante sobre todos os aspectos e relembrou o
comentário feito pelo Secretário: “Para a saúde no Estado funcionar num padrão bom seria necessário
gastar R$ 500 milhões”. Dr. Cyro informa que o acordo salarial que foi assinado no ano passado como
compromisso de governo foi novamente entregue, agora para o novo secretário, já com a análise dos
pontos cumpridos e o que precisa voltar à pauta em 2015. Os diretores Vânio e Roman, também
presentes, teceram comentários igualmente positivos.
3.2. Reunião com clínicas da Grande Florianópolis – 04/02/2015: Dr. Cyro informa que foi enviado
convite eletrônico na sexta-feira, 23/01, e até quarta-feira, 04/02, serão realizados convites telefônicos
para 120 clínicas, conforme foi dividido entre SIMESC, ACM e CREMESC.
3.3. Tesouraria Geral: – 1ª semestralidade: Dr. Fabio informa os dados parciais sobre a 1ª
semestralidade de 2015: semestral 100% 681 médicos pagaram, semestral 50% 100 médicos pagaram e
semestral 20% 231 médicos pagaram, totalizando 1012 médicos pagantes até o momento. 19 médicos
pediram desfiliação, dentre eles 13 eram mensalistas; Repasses às Diretorias Regionais: Dr. Fábio
apresenta planilha sobre o repasse do segundo semestre de 2014. Informa que as DRs de Brusque,
Caçador, Centro Oeste, Extremo Oeste, Lages, Mafra, Médio Vale, Videira e Xanxerê receberam o Plus
(por terem mais de 30% de médicos adimplentes em sua base e terem entregado os relatórios trimestrais).
O repasse representou um valor de R$ 155 mil já com os descontos, valor inferior ao repasse do primeiro
semestre de 2014. Dr. Cyro ressalta que repasse menor significa perda de receitas (houve aumento da
inadimplência) e propôs debate para a criação de mecanismos para recuperação de médicos que eram
filiados e deixaram de contribuir. Dr. César sugere que seja enviado um relatório com os dados dos
médicos inadimplentes para as Diretorias Regionais, já que a possibilidade dos diretores conhecerem os
médicos é provável, o que facilitaria a identificação do motivo e possível retorno do médico ao sindicato.
Há boletos sendo entregues e os contatos com os inadimplentes terão início no dia 23 de fevereiro.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Saúde Suplementar, Calendário Eleitoral e Revista
SIMESC 148.
5. Assuntos informais: Nada foi relatado.
Florianópolis, 26 de janeiro de 2015.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

