Ata da 488ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 23/02/2015. 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: Dra. Vanessa Baulé informa que participou da recepção aos médicos
residentes do Hospital Infantil, juntamente com Dr. Fabrizio. Dr. Daniel informa que foi procurado
pelos médicos da emergência do Instituto de Cardiologia de SC, ocasião em que foi informado do
não recebimento da RPM. Cita ainda que uma das consequências pode ser o aumento no número de
internações (para reduzir tempo de espera), com consequente super lotação do setor. Dr. Renato Polli
comenta que já estão agendadas com os Drs. Cyro, Fábio e Renato Figueiredo, as entrevistas com as
rádios e jornais, sobre a reunião dos médicos da Prefeitura de Florianópolis, assunto desoneração das
gratificações PSF, de especialidade médica e de urgência e emergência médica. Dr. Renato
Figueiredo informa que está confirmada a reunião com o Prefeito Municipal de Florianópolis e o
SIMESC amanhã, às 14:30h. Dr. Fernão informa que está compondo Comissão de Integração do
Médico Jovem do CFM e participou da reunião dessa comissão no dia 10/02 em Brasília. Dr. Dimitri
informa sua participação na formatura dos residentes do Hospital Infantil Joana de Gusmão, no dia
20/02. Que recebemos convite para a formatura dos residentes da Maternidade Carmela Dutra no dia
27/02 e que haverá reunião da Comissão Estadual de Residência Médica/SC - CERMESC também no
dia 27/02, na ACM. Dr. Cyro relata ida à Balneário Camboriú, no dia 10 de fevereiro, ocasião em que
foram tratadas com médicos e dentistas municipários questões ligadas ao cumprimento das suas
cargas horárias. O SIMESC sugeriu a ida dos médicos aos gestores municipais na tentativa de
encontrarem o ponto de equilíbrio que contemple os profissionais e a gestão. Presentes na reunião os
diretores Gilberto, Fábio e Daniel, além dos diretores da Diretoria Regional de Balneário Camboriú
Delmo, Renato e Pedro, assessores e servidores SIMESC. Apresenta planilha finalizada dos
“vitalícios 2015”, que será disponibilizada para todas as Diretorias Regionais. Lembra que estas
diretorias devem aguardar as confirmações de adimplência dos colegas listados (o que acontece todo
início de mês), antes de desencadearem homenagens! Recebemos convite para estarmos presentes na
reunião do Colegiado do Curso de Medicina / UFSC, dia 26 de fevereiro.
2.2. Plantão de Diretoria: De 09 à 18/02 – Dr. Cesar não recebeu nenhuma ligação relevante. De 18
à 23/02 – Dr. Cyro informa ter recebido ligação de um médico de Mafra. Dr. Fernão assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos atas da DRs Rio do Sul (29/01) e Joinville (14/01; 21/01;
28/01 e 11/02). DR Balneário Camboriú realizou reunião com a Secretaria Municipal de Saúde
Interina (Sabrina). DR Médio Vale – enviou convite para participarmos do “passeio náutico”
(Joinville – São Francisco do Sul), no dia 14 de março, em parceria com a Associação Médica
Osvaldo Cruz.
Ordem do Dia:
3.1. Diretoria de Assuntos Jurídicos
- Sistema de Gerenciamento de Demandas
(processos, audiências, atendimentos) - Equipe Lopes de Haro / Machado Leal - Guia do
atendimento ao médico - Outras questões: Dr. Gilberto comenta que devido à grande demanda de
atendimento no setor jurídico e devido a algumas queixas pontuais sobre o atendimento prestado, foi
necessário readequar a logística do escritório LHML. Dr. Rodrigo Leal comenta que o departamento
jurídico cresceu muito e que isso fez com que reavaliassem o planejamento estratégico do escritório
para que haja melhoria. Dra. Thayane explica como funciona o atual sistema de gerenciamento do
escritório e como ficará com as mudanças, uma das principais será: nova sistemática e controle de
atendimentos não só no escritório, mas também no Simesc, que possibilitará tanto o advogado,
quanto o médico parte, como os diretores jurídicos, acesso aos atendimento e processos, através de
login e senha. Dra. Vanessa diz que o sistema será acessado pelo site LHML, o apresenta com os
novos ajustes, explica seu funcionamento e comenta sobre o manual do sistema. Dr. Erial
complementa dizendo que as mudanças têm por objetivo principal a tripla checagem dos
atendimentos (fone, email, presencial, processos) e a diminuição da ansiedade das partes e que o guia
de atendimento ao médico (manual) será compilado, antes de ser disponibilizado. São apresentados
os integrantes do escritório, os advogados Erial Haro, Rodrigo Leal, Vanessa Lisboa, Thayanne de

Campos, Paula Lorenz, Alberto Garcia Mendes, também a secretária e administradora Juliana
Guidotti.Dr. Erial também citou os advogados regionais, parceiros que são.
3.2. Eleições SIMESC 2015: Dr. Cyro apresenta o calendário eleitoral, diz que a publicação do
edital de convocação das eleições será no dia 16 de março. Comenta que o Dr. Roman está
responsável pela elaboração do regimento eleitoral. Apresenta a proposta para as eleições eletrônicas,
recebida do parceiro Alessi. Dra. Vanessa Baulé sugere que seja feito mais dois orçamentos de
programas para que haja um comparativo. É colocado em votação e votou-se a favor de contratar os
serviços do parceiro, sem que haja outros orçamentos. Segundo o estatuto do Simesc, há previsão de
prestação de contas no final de cada gestão, o que deverá ser efetuado. Comenta que a montagem da
“nossa chapa” terá início após o dia 16 de março, em reuniões a serem realizadas fora da sede
Simesc.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião de Diretoria Executiva com a participação
dos Deputados Médicos eleitos. A reunião ocorrerá dia 03/03, terça-feira.
5. Assuntos informais: Dr. Cyro comenta que o estudante haitiano Lovensky Chaumette, formou-se
em Medicina e que o Simesc recebeu pedido da Associação Amigos do Hospital Universitário, de
continuação da ajuda financeira dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015. Coloca que a ajuda
será integral dos meses de janeiro e fevereiro, e pergunta se o mês de março deverá ser também
integral, já que iniciará a residência em 15 de março. Aprovado o pagamento integral dos três meses,
findando o presente acordo.
Florianópolis, 23 de fevereiro de 2015.

(Ata redigida por Juliana da Silva, funcionária do SIMESC

