Ata da 486ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 02/02/2015. 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. Renato Polli informa que a revista nº 147 do SIMESC já esta no correio.
Informa também que estamos estudando a ampliação do informe SIMESC nos jornais impressos das
regionais e que foi feito o levantamento nas regionais (Itajaí, Jaraguá do Sul, Mafra, Xanxerê, Extremo
Oeste, Centro Oeste e Videira). Hoje o Dr. Cyro fez contato com o presidente de São Miguel do Oeste,
Dr. Claudio Graciolli, sendo aprovada a publicação no jornal “O Líder”. Dr. Cyro informa que na reunião
do COSEMESC ocorrida no dia 28 de janeiro, presente também pelo SIMESC o Dr. Fabrizio, foram
ultimados os preparativos para o encontro com as clínicas da Grande Florianópolis, marcada para o
próximo dia 04. O assunto pautado diz respeito à saúde suplementar. Comunica que foram feitos os
repasses financeiros às Diretorias Regionais no ultimo dia 29, permanecendo retidos apenas os valores de
Araranguá, que permanece sem diretores. Também informa que 376 médicos recém formados receberam
o oficio SIMESC, confirmando-os como sindicalizados até que paguem os boletos correspondentes,
também já enviados. Houve empenho nas reuniões com estes formandos, no ano passado, para fidelizálos ao SIMESC. Informa ainda que o Secretario de Estado da Saúde lançou edital convocando
Associações, Entidades e Movimentos Organizados para participarem da eleição dos novos Conselheiros
Estaduais de Saúde. O seguimento sindical terá três vagas e a definição dos eleitos será no dia 25 de
fevereiro. Vamos participar.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fabio Schneider recebeu duas ligações, a 1ª no dia 28/01 com
questionamento relativo ao jurídico, e a 2ª relativa a problema em Mafra, onde não esta sendo permitido o
uso do aparelho de videolaparoscopia por médicos que não fazem sobreaviso. O caso também foi
encaminhado ao jurídico. Dr. Renato Figueiredo assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: DR Lages – Falta de pagamentos aos médicos do Hosp. Nossa Senhora dos
Prazeres (Prefeitura está inadimplente). Reunião dia 03 de fevereiro convocada pela Promotoria Publica.
SIMESC estará presente. DR Mafra – Noticias de dificuldade para que alguns médicos internem
pacientes no Hospital e usem os equipamentos disponíveis. DR Balneário Camboriú – Decisão da
Promotoria exige que SMS faça com que médicos e dentistas cumpram integralmente as suas cargas
horárias. DR Brusque – Homenagem ao colega Dr. Antonio Carlos Beduschi, novo sócio vitalício.
Ordem do Dia:
3.1. Decreto nº 4 – Plano de Gestão da Saúde: Dr. Cyro questiona sobre duvidas que os colegas tiveram
ao examinar o Decreto nº4. Dr. Daniel apresenta suas duvidas e os demais diretores da executiva
complementam. As explicações foram dadas pela Srª. Marcia R. G. Pauli, e os Drs. Carlos Dornelles
Schoeller, José Orlando de Farias Jr. e Ricardo Maia Samways. Após esclarecimento e discussão de
alguns pontos o SIMESC formulará uma pauta de assuntos a serem diretamente discutidos com a Drª.
Cristina Pires (Superintendente dos Hospitais) em reunião já marcada para dia 5 de fevereiro.
3.2. Revista do SIMESC 148: Dr. Renato Polli apresenta proposta para próxima revista, com foco na
situação do HU e matérias sobre as eleições eletrônicas e ampliação do informe SIMESC, entrevista com
deputados eleitos e artigo sobre dietas mirabolantes que foi sugestão da colega Drª. Daise Muller. Dr.
Cyro propõe que a tiragem da revista SIMESC seja reduzida com a exclusão dos médicos desligados do
seu recebimento. Os diretores presentes aprovaram a proposta.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Boletim previdência, Acadêmicos e Residentes.
5. Assuntos informais: Esteve presente na reunião o colega Dr. Genoir Simoni (Presidente da UNIMED
Grande Florianópolis), que apresentou o grupo de médicos que junto com ele formam uma chapa que irá
concorrer à diretoria da Unimed Grande Florianópolis nas eleições no próximo mês de março.
Florianópolis, 02 de fevereiro de 2015.
(Ata redigida por Ana Cristina servidora do SIMESC)

