Ata da 492ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 30/03/2015. 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: Dra. Vanessa Baulé informa que os profissionais médicos da prefeitura foram
descontados de 1(hum) dia de trabalho para fins de contribuição sindical ao SINTRASEM, mesmo tendo pago ao
SIMESC e apresentado ao RH da prefeitura em tempo hábil o boleto. O Secretário Municipal de Saúde foi
contactado por meio eletrônico e se comprometeu a verificar o ocorrido. Informa também que foi enviado o 1º
Boletim da Previdência, cujo tema foi “Aposentadoria especial no serviço público” em 26/03/2015. Dra. Vanessa
relata que foi contactada pelos médicos do HIJG sobre a falta de insumos (dispositivos para inalação) no Hospital.
Ao final do dia, após contato com diretoria e presença da imprensa no local o problema foi resolvido. Dr. Renato
Polli informa que os contratos do “Momento SIMESC” das rádios Tubá (Tubarão) e Antena 1 (Chapecó) foram
renovados por mais um ano. Relata que o Informe SIMESC começou a ser publicado no jornal A Coluna de Videira.
Relata também que foi enviado hoje para os médicos de Araranguá um texto apresentando os novos diretores e
divulgando os contatos deles. Dr. Daniel informa que foi contactado pela Dra. Gisele Espíndola, Neurofisiologista,
CRM 10886, com questionamento sobre a RPM referente ao exame de eletroneuromiografia. Dr. César informa que
foi enviado e-mail aos médicos do SAMU relatando as últimas providências relativas a não renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho 2014 (notificação ao Ministério Público do Trabalho). Dr. Cyro faz breve relato (matéria
jornalística no site) da reunião do COSEMESC com a presença dos deputados estaduais médicos Antônio Serafim
Venzon, Carlos Fernando Coruja Agustini, Vicente Augusto Caropreso e Dalmo Claro de Oliveira, ocorrida no dia
18 de março. Também estavam presentes dirigentes da Unimed Grande Florianópolis e da Unicred. O encontro
serviu para aproximar ainda mais as entidades médicas das referidas autoridades, com a definição de ações em
conjunto. Comunica que foi enviado ao deputado Fernando Coruja o ofício SIMESC 10/15, com parecer
manifestando a nossa posição contrária ao projeto de lei que pretende impor a presença de doulas nos atendimentos
às gestantes catarinenses. Apresenta a nova diretoria da Unimed Santa Catarina, a saber: Alberto Gugelmin Neto
(presidente), Altair Carlos Pereira (vice), Jauro Soares (superintendente) e André Marques Vieira (diretor). Também
apresenta o Relatório de Sustentabilidade 2014, enviado pela diretoria que ora deixa o cargo.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fabrizio, de 16 a 23 de março: nada digno de nota. Dr. Roman permaneceu com o
plantão no período de 23 a 30 de março e recebeu ligação de colega filiado com preocupação referente a
responsabilidade do diretor clínico na prevista ausência de pediatras no plantão do Hospital José Athanasio de
Campos Novos; conversou também com o jurídico. O plantão passa para a Dra. Giovana.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos as seguintes Atas de reunião de diretoria regional: Blumenau 23/02 e 23/03;
Chapecó 23/01; Joinville 18/02 e 04/03. Dr. Roman informa que enviou mensagem aos diretores regionais
lembrando o prazo da entrega dos relatórios referentes ao primeiro trimestre.
Ordem do Dia:
3.1. Reunião Sindical em Videira –breve relato–: Dr. Cyro faz relato do andamento da reunião, citando presença
dos diretores e de médicos filiados e destacando a apresentação feita pelo Dr. Rodrigo Leal (advogado) sobre
questões relativas ao jurídico e detalhes do Seguro de Responsabilidade Civil. O tema deve ser repetido em futuras
reuniões pela sua relevância (matéria no site).
3.2. Temas para o FEMESC / Rio do Sul: Dr. Cyro faz relato das manifestações feitas pelos Diretores da
Executiva referentes a escolha de tema para o FEMESC 2015 e a maioria delas convergiu para o tema “Residência
Médica”, assunto este que nunca foi tratado nos FEMESCs anteriores. Foi aprovada a sugestão pelos diretores
presentes. Vamos apresentá-lo na próxima reunião do COSEMESC.
3.3. Inquérito Civil nº 06.2008.00001418-8 –Promotoria encaminha pelo arquivamento–: O SIMESC aguarda
desde 2005 por manifestação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, referente a não aplicação dos 12%
da receita Estadual na Saúde, em afronta a emenda constitucional 29/2000, no exercício de 2004. Recebemos agora,
após aproximadamente 10 anos, despacho do promotor de justiça, informando que apesar de reconhecida a
ilegalidade, o Inquérito Civil foi arquivado. Dr. Erial de Haro (advogado) refere que cabe recurso em instancia
superior, inclusive com notificação da promotoria sobre esta apelação. Dr. Cyro lê idéia de ofício a ser encaminhado
para a Promotoria para manifestar a insatisfação com a condução que foi dada ao caso e é acompanhado pelos
Diretores presentes. Iremos também recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Mais médicos (novas regras, pontuação extra para ingresso na
Residência Médica, tutores/supervisores). Revista SIMESC.
5. Assuntos informais:Nada foi relatado.
Florianópolis, 30 de março de 2015.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

