Ata da 487ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 09/02/2015. 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 chegou às casas e
consultórios dos médicos na semana passada. A partir deste sábado dia 14/02 o informe SIMESC será
publicado no Jornal “Gazeta de Rio Mafra” em Mafra e no Jornal “O Líder” de São Miguel do Oeste. Dr.
Rodrigo relata sobre a reunião ocorrida no dia 03/02 na promotoria de Lages/SC. Estavam presentes, o
Prefeito Municipal, a Secretária Municipal de Saúde, Secretário de Finanças do Município, o
representante Estadual de Saúde e o Administrador Geral do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.
Também presentes o Dr. Ricardo Rath de Oliveira Gargioni, Presidente Regional, Drª Daniela Ghiggi
(Adv. Regional) e o Dr. Rodrigo Machado Leal (Jurídico SIMESC). A reunião iniciou com a informação
de que o pagamento do sobreaviso aos médicos que estava em atraso, já havia sido regularizado. Após
muita conversa verificou-se que o problema estava no atraso dos repasses do Estado, pois a Prefeitura
estava cumprindo os repasses dela e da União. O promotor então solicitou um panorama geral para a
Prefeitura, Estado e Hospital, afim de elaborar um Termo de Ajustamento de Conduta, ou promover uma
nova Ação Civil Publica contra os envolvidos. Dr. Cyro relata reunião COSEMESC com representantes
de clinicas da Grande Florianópolis, ocorrido no dia 4 de fevereiro, presentes aproximadamente 40
médicos/administradores de clinicas, além de dirigentes de entidades médicas. Os debates pautaram-se
pela retomada das negociações do plano de saúde, a luz da lei 13003, o que inclui uma nova estratégia de
mobilização. A comissão de saúde suplementar prosseguirá nos seus trabalhos de organização do
movimento. No dia 5, juntamente com os Drs. Roman, Leopoldo, Marcelo e Daniel, participou de reunião
de trabalho com a Drª Cristina Pires (Superintendente de Hospitais SES), ocasião em que foram
abordados itens considerados “imperfeitos” do decreto nº 4, de 15 de janeiro, que trata do Plano de
Gestão da Saúde. Vamos informar os médicos quais pontos que foram debatidos e quais aqueles que
sofrerão alteração (ou não). Apresenta o calendário eleitoral relativo à eleição SIMESC 2015 para
conhecimento de todos. Alerta a Diretoria Jurídica para que oriente nossos advogados a participarem,
junto à Secretária de Estado da Administração, da habilitação sindical para o recebimento da Contribuição
Sindical.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Renato Figueiredo não recebeu ligações. Dr. César assume o plantão por
duas semanas.
2.3. Diretorias Regionais: As DRs de Mafra e Chapecó entregaram o relatório trimestral referente ao
ultimo trimestre de 2014.
Ordem do Dia:
3.1. Boletim Eletrônico da Previdência: Drª. Vanessa Baulé reuniu-se com a imprensa para definir
alguns temas para o boletim eletrônico da previdência, entre eles a Aposentadoria Especial (25 anos), a
Emenda Constitucional 70/2012, que fala sobre o teto da previdência, e temas relativos a averbações.
Todos os diretores optaram pela periodicidade bimestral.
3.2. Diretoria de Apoio aos Graduandos em Medicina-Ações para 2015: Drª. Eliane comenta sobre as
ações de 2014 e 2015, entre elas as Reuniões e Formaturas de que participou, sugere que advogados e
jornalistas possam estar presentes nas reuniões e que as Diretorias Regionais façam visitas e reuniões com
os acadêmicos. Destaca ainda a recepção aos calouros, convênio com os Centros Acadêmicos e o Boletim
do Acadêmico. Pede o apoio de todos os diretores.
3.3. Diretoria de Apoio aos Médicos Pós Graduandos-Ações para 2015: Dr. Dimitri relata a
importância de representar os residentes e de defender seus interesses, isso faz com que tenham confiança
no Sindicato, e com isso fortalecer o sindicato com a inclusão de novos médicos. Apresentou os temas
abordados nos Boletins dos Médicos Residentes de outubro de 2012 a janeiro de 2015, comentou sobre a
Previdência, Associação Catarinense dos Médicos Residentes (ACMR), Comissão Estadual de Residência
Médica, acolhimentos e eventos. Dr. Cyro sugere que seja enviada uma carta aos Coordenadores da
Residência, solicitando espaço para as realizações de reuniões com os R1s. E que seja feita uma reunião
anual de recepção aos novos residentes, a ser elaborado mais à frente. Dr. Dimitri sugere que seja feito
um grupo de apoio, sendo designados os Drs. Gilberto, Marcelo e Daniel.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Diretoria de Assuntos Jurídicos.
5. Assuntos informais: Dr. Cyro agradece a presença do colega Gláucio Mosimann Jr. Presidente da
ACMR, e relembra a todos os diretores o quanto é importante trazer mais filiados ao Sindicato.
Florianópolis, 09 de fevereiro de 2015.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla servidor do SIMESC)

