Ata da 494ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 13/04/2015. Hora 20h. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. Renato Polli informa que a Imprensa ‘fechou’ o Informe SIMESC nos jornais
Folha Regional (Xanxerê) e A Semana (Curitibanos). A publicação inicia no sábado, dia 18 de abril. A Revista
SIMESC 148 já está na gráfica. Informa também das renovações de contrato com a Rádio Cidade (Itapema),
Rádio Nereu Ramos (Blumenau) e Rádio Clube (Joinville). A partir da próxima semana, a Rádio Caçanjurê
(Caçador) passará a veicular os spots produzidos pela Executiva, no Momento SIMESC. Dr. Cyro faz breve
relato da reunião do COSEMESC, ocorrida em 08 de abril, na sede da ACM. Dentre os temas debatidos (planos
de saúde, remuneração dos médicos SES, encontro com os deputados médicos), mereceu especial atenção a
preparação para o próximo FEMESC, a realizar-se em Rio do Sul. A programação do referido evento está na
fase de ‘ajustes finais’. Presentes também, pelo SIMESC, os diretores Vanio, Gilberto, Leopoldo, Dimitri e
Fabrizio. No dia 09 de abril o SIMESC esteve presente em Itajaí, ocasião em que foram debatidas questões
ligadas ao exercício profissional dos médicos obstetras do HMMKB e dos médicos (e dentistas) vinculados à
SMS/ Balneário Camboriú. Haverá desdobramentos. Na comitiva SIMESC estavam também os diretores
Vanio, Fábio e Daniel, além do presidente do Sindicato dos Odontólogos, Maury Maciel, e assessores e
servidores. Comunica que está sendo feito hoje o pagamento do Auxílio Sede das Regionais Blumenau,
Joaçaba, Joinville, Lages, Médio Vale e Rio do Sul. As DRs de Chapecó e Tubarão ainda não cumpriram o
estabelecido (Relatório Trimestral e Atas de Reuniões de Diretoria), razão pela qual não receberam o referido
auxílio.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Vanio informa não ter recebido ligações relevantes. Assume o plantão o Dr.
Daniel.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro informa o recebimento dos relatórios trimestrais de Blumenau, Balneário
Camboriú, Canoinhas, Centro Oeste, Chapecó, Laguna, Médio Vale e Joaçaba. Recebidas também, atas das
reuniões da DR de Médio Vale (23/3) e Brusque (03/2 e 03/3). A DR Extremo Oeste comunica que o Hospital
Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, suspendeu os atendimentos eletivos a partir de hoje, dia 13 de
abril. Motivo: atrasos no pagamento por parte Governo de Santa Catarina.
Ordem do Dia: 3.1. Dr. Cyro solicita que a Jornalista Carla coloque no ar a entrevista concedida pelo Dr. Erial
Haro ao Jornalista Mario Motta, na rádio CBN Diário, acerca do arquivamento do Inquérito Civil nº
06.2008.00001418-8 (por parte do Ministério Público). O questionamento feito pelo SIMESC em 2005 diz
respeito à não aplicação dos 12% de recursos do Estado destinados à Saúde, no ano de 2004. Também ouvimos
a entrevista do Promotor Aor Miranda, responsável pelo arquivamento (10 anos depois). O SIMESC fará
recurso junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Matéria jornalística no site.
3.2. Reunião Sindical em Mafra / 14 de maio - homenagem a Sócios Vitalícios: Dr. Cyro relata os motivos
da reunião: dificuldades no pagamento do sobreaviso no Hospital São Vicente de Paulo fez com que os médicos
do Corpo Clínico tomassem posição (sem a orientação do SIMESC) de suspender o serviço. O Gestor contratou
novos profissionais para cobrirem a escala de sobreaviso. Ao contrário do que falou o Gestor, os médicos do
Corpo Clínico estão sofrendo retaliações em suas atividades cotidianas. Iremos lá para tratar deste assunto. Na
oportunidade, também serão homenageados 6 novos Sócios Vitalícios do SIMESC - DR Mafra.
3.3. Aniversário do SIMESC (25 de maio) - homenagem a Sócios Vitalícios / 22 de maio – reunião da
FRSB / 23 de maio – Dr. Cyro explica que a idéia é fazer um jantar comemorativo aos 35 anos do SIMESC,
com homenagem a Sócios Vitalícios da região de Florianópolis. Deverão ser convidados diretores SIMESC. No
sábado, reunião da FRSB (quiçá com palestra ou debate?). Sugestão aprovada por todos.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião em Recife – Posição SIMESC acerca da FENAM.
5. Assuntos informais: Dr. Vanio comenta a passeata em Florianópolis que contou com 25 mil pessoas. Muito
interessante. Famílias com crianças empunhando bandeiras. Dr. Gilberto sugere que cada participante tente
levar ao menos uma pessoa que não tenha ido, nas próximas manifestações. Dr. Cyro enfatiza que as
manifestações são de cidadãos e não de entidades. Outros diretores manifestam-se. Os Diretores Regionais de
Laguna (Odimar, Garibaldi e Odilon), presentes, agradecem e aplaudem a dinâmica da reunião.
Florianópolis, 13 de abril de 2015.
(Ata redigida por Marcio Alex Cardoso, servidor do SIMESC)

