Ata da 489ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data:03/03/2015 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 comunica que a Rádio Guarujá apresenta um novo quadro de
mídia, o que eleva de 9 para 12 o número de inserções diárias sem aumentar o preço. Será veiculado na
próxima semana o Momento SIMESC sobre as manifestações previstas para o dia 15/03. Dr. Dimitri relata
que no dia 27/02, participou da reunião da Comissão Estadual de Residência Médica, na ACM,
acompanhado de Vanessa Lisboa(Advogada) e Camila Spolti (Jornalista). Foram discutidos novos
assuntos, entre eles: Corte de gastos do MEC para a CNRM, restrição das viagens para os presidentes dos
CEREMs, não pagamento do Pró-Residência, orçamento de “12 meses em 18”. De positivo: Participação
de 12 residentes, incluindo o Dr. Gláucio Mosimann, presidente da ACMR. Dr. Cyro relata reunião com o
Prefeito de Florianópolis ocorrida no dia 24, presentes os diretores Renato Figueiredo, Fábio Schneider,
Dimitri Dimatos, Gilberto Veiga e Vanessa Baulé, além de aproximadamente 80 médicos municipários. O
objetivo foi tratar da questão “descontos ilegais praticados sobre a remuneração” e o Prefeito reafirmou o
seu compromisso de fazer cessar estes referidos descontos. Com a alegação de que precisava ter
conhecimento da receita do município antes de apresentar uma proposta, o Prefeito sinalizou para uma
nova reunião de trabalho no mês de abril, proposta aceita pelo Sindicato. Os médicos, ainda que não
totalmente satisfeitos com o desfecho, acataram a decisão. Dr. Renato Figueiredo complementa o informe
do Dr. Cyro ressaltando que a mobilização dos médicos do município repercutiu positivamente na mídia
(TVs, Rádios e Jornais). Prossegue o Dr. Cyro: No dia 25 participou do processo de escolha dos
Conselheiros Estaduais de Saúde, quadriênio 2015/2019. O SIMESC alternará suplência e titularidade com
o Sindicato dos Odontólogos, em rodízio anual. Enviou o oficio circular nº 03/15 a todos os Diretores
Regionais do SIMESC alertando-os que haverá AGE no dia 10 de julho de 2015, para apreciação das
contas referentes ao período de 01 de novembro de 2014 a 30 de junho de 2015. Dr. Leopoldo informa
contato pessoal com Diretoria da FAHECE, que comunicou o não recebimento de três repasses atrasados
devidos pela SES/SC, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, o que inviabiliza,
no momento, o cumprimento do acordo salarial para médicos celetistas celebrado entre aquela OS e o
SIMESC, o qual previa aumento de 15% em fevereiro, na dependência da regularização dos repasses.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fernão permanece com o plantão e fornecerá as informações referentes a
esta quinzena na próxima reunião.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos ata das DRs de Joaçaba e Joinville. A Dr de Joinville realizou
reunião com os residentes nos dias 02/03 na Maternidade Darcy Vargas e 03/03 no Hospital Municipal de
São José e no Hospital Hans Dieter Schmidt.
Ordem do Dia:
3.1. Demandas da Categoria (SC Saúde, Piso FENAM – acordo com o Governo, PL 0482.9/2013 e
outros), com a presença de deputados estaduais médicos: Dr. Cyro abre a reunião agradecendo os colegas
médicos (deputados), Dr. Antonio Serafim Venzon, Dr. Vicente Augusto Caropreso, Dr. Dalmo Claro de
Oliveira e Dr. Carlos Fernando Coruja Agustini pela presença no sindicato e parabeniza a todos pela eleição.
Também comenta que todos os colegas são filiados ao Simesc, o que demonstra o compromisso com a entidade
representativa da categoria médica. O deputado Serafim Venzon comenta sobre a posição participativa e
positiva do SIMESC na evolução da profissão no Estado e que isso só foi possível com a ação efetiva dos
dirigentes da entidade. Diz que sempre manteve seu gabinete disponível para tratar das causas dos médicos e da
medicina e que essa situação não mudou em seu novo mandato. Fernando Coruja frisa que os cinco deputados
médicos representam 12,5% da bancada estadual e que isso pode ser muito importante para os médicos. Destaca
a importância das ações do Sindicato em defesa da categoria. Coruja disse estar à disposição da entidade para
tratar de assuntos que possam contribuir para a categoria médica.
O ex-secretário de Estado da Saúde, Dalmo Claro de Oliveira aproveitou para destacar que no período em que
esteve à frente da pasta, manteve uma relação clara com o SIMESC. Disse que foi um período em que pôde
comprovar que a entidade não abandonou sua posição firme em debates democráticos por mais que as opiniões
fossem contrárias. Dalmo reforçou que o Sindicato tem uma posição de destaque em defesa da causa do
trabalho médico em relação às demais entidades. O deputado Vicente Caropreso aproveitou para falar sobre a
omissão da União em relação ao financiamento da saúde pública, situação que atrapalha a gestão de saúde nos
municípios e estados. Fez um prognóstico negativo em relação à sobrevivência dos planos de saúde - o que

envolve o trabalho do médico. Encerrou comentando sobre o déficit dos hospitais públicos e principalmente,
dos filantrópicos.
O tesoureiro geral do SIMESC, Vânio Cardoso Lisboa “cobra” dos deputados apoio para o cumprimento da
proposta da implantação da CBHPM plena pelo SC Saúde. Apresenta o histórico de negociações e o
compromisso da gestão do plano dos servidores do Estado com os médicos de que deveria ter sido acatada a
partir deste ano a CBHPM plena. O conselheiro Fiscal, Renato Figueiredo comenta sobre a importância da
aproximação do Sindicato com os agentes políticos e o diretor de Apoio ao Pós-Graduando em Medicina,
Dimitri Cardoso Dimatos “cobra” o apoio para a implantação de um centro para tratamento de queimados em
Florianópolis. O segundo secretário Fabrízio Liberato destaca a necessidade do funcionamento da ressonância
magnética no hospital Celso Ramos e o diretor adjunto de Assuntos Jurídicos, Leopoldo Back finaliza
destacando a conjuntura política do país que interfere na precária estrutura de saúde oferecida ao povo
brasileiro.Os deputados receberam uma pasta com documentos de reivindicações dos médicos que estão em
andamento. "Contamos com o apoio para as questões que envolvem também a remuneração dos médicos do
Estado, que está em negociação desde o ano passado com o governo e em outras situações que certamente serão
evidenciadas no período que eles têm de mandato", disse Cyro. O deputado Antônio Aguiar foi convidado mas
não pôde comparecer ao encontro
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: HU Pleno, Clipagem e e-mail Marketing.
5. Assuntos informais: nada foi discutido.
Florianópolis, 03 de março de 2015.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla, funcionário do SIMESC)

