Ata da 495ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 27/04/2015. 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:
Carla informa o desligamento do estagiário em jornalismo Cristian Wilson, conosco desde outubro de 2013, e abertura
de processo para seleção de novo estagiário. Cristian virá passar as informações para o substituto assim que o nome for
confirmado. Dr. Dimitri lembra que a próxima reunião da CEREM/SC será realizada no dia 08/05, sexta-feira, às 10h
na ACM, e solicita presença de diretores, jurídico e jornalista. Dr. Cyro faz breve relato da reunião sindical ocorrida
em Tubarão, no dia 15 de abril, com médicos municipários daquela cidade (matéria no site). Além dele estiveram
presentes os diretores Vanio, Gilberto, José Nixon e Cleberson (estes dois últimos DRs Tubarão), assessores e
servidores. Informa que foi contratada a empresa Direta Sistemas, que ficará com a responsabilidade de gerenciar o
cadastro SIMESC. Em julgamento ocorrido no último dia 16, o pleno do STF julgou constitucional (por maioria de
votos) a terceirização de ações e serviços de saúde pelas Organizações Sociais. Detalhes deste julgamento (ADI 1923)
serão disponibilizados pelos nossos advogados. Colega médica envia cópia do ofício 144/15, da Eletrosul, dando conta
que a partir de 1º de abril de 2015 houve atualização dos portes CBHPM (vigente e plena/outubro 2014), com consulta
em R$ 76,40. A UCO passará para R$ 9,78 (não plena). Haverá atualização dos valores nos meses de janeiro vindouros
de acordo com as edições da CBHPM lançadas nos meses de outubro de cada ano. A Eletrosul está cumprindo o
acordo firmado com os médicos. Recebemos ofício da Unimed Grande Florianópolis dando conta do
descredenciamento dos prestadores Baía Sul e Baía Sul Day Hospital. Fomos convidados para participar da Jornada
“Pediatria em 3 anos”, que pretende debater a ampliação do tempo de Residência Médica em Pediatria. Dr. Vanio
representou SIMESC no baile da ACM, sendo o único da diretoria do SIMESC. Esteve também na Escola de
Governança e Cidadania, na ACM, onde foi debatido o tema “A Judicialização da Medicina” com a presença do Juiz
Silvio Orsatto.
2.2. Plantão de Diretoria:
Dr. Daniel esteve com o celular do dia 13 a 27/4. Recebeu ligação no dia 16/4 às 20h da Dra. Claudia Raguzzoni Luiz,
CRM 14052, relatando a necessidade de informação quanto à intimação para comparecer à delegacia como
testemunha. Fez encaminhamento e orientação ao plantão jurídico. Celular fica com Dr. Gilberto.
2.3. Diretorias Regionais:
Recebemos o relatório trimestral da DR Videira. DR. Balneário Camboriú: reunião com o prefeito no dia 22 de abril.
Na pauta, reivindicações dos médicos. DR Itajaí: reunião com dirigentes do HMMKB, debatendo reivindicações dos
Obstetras (em 24 abril). DR Brusque: reunião com o Prefeito e SMS de Brusque, no dia 7 de abril. DR Xanxerê: relato
de poucos estragos causados pelo tornado nas casas dos médicos. Pretendem auxiliar os servidores do hospital, que
foram muito afetados.
Ordem do Dia:
3.1. Reunião Resistência Democrática / Recife – 24 abril: - Relato / encaminhamentos -:
Dr. Cyro informa qual foi a programação completa da reunião. Relata que 20 sindicatos estiveram presentes na reunião
que teve como objetivo central a construção da nova Federação Médica Brasileira. Lá foram elaboradas a Carta de
Recife, a Carta de Princípios e as Bandeiras de Luta da nova federação. Dr. Cyro e Dr. Gilberto consideraram o evento
como bom, fraterno, que possibilitou o convívio entre os dirigentes sindicais presentes. Informam também que o
lançamento oficial da nova federação será realizado no dia 21 de maio, em São Paulo. O SIMESC estará presente.
3.2. Eleição SIMESC 2015 – Diretorias Regionais:
Dr. Cyro faz divisão das DRs para que os diretores da executiva entrem em contato com os colegas das Regionais a
fim de que eles regularizem a documentação necessária para a inscrição de chapas. Dr. Vanio lembra que a ficha de
qualificação de candidato para preenchimento está disponível no site SIMESC. Naquelas regiões em que houver
dificuldades para a montagem das chapas, nós faremos um alerta aos médicos sindicalizados da região.
3.3. Projeto de Lei 0128.5/2013 desarquivado: - opinião SIMESC -:
Dr. Cyro relata o desarquivamento do PL 0128.5/2013 que trata da identificação dos funcionários da área da saúde
responsáveis pelo atendimento da população. A opinião do Dr. Cyro e Dr. Vanio é que ao invés de buscar melhores
condições e recursos para a saúde, o PL busca algo que não é relevante e o que realmente interessa é deixado de lado
mais uma vez. A Diretoria acompanha a posição dos Diretores citados e o SIMESC encaminha opinião ao Dr. Dalmo
pela rejeição do Projeto.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião:
Aniversário do SIMESC no dia 22 de maio.
Residência Médica.
5. Assuntos informais:
Dr. César atendeu ligação da DR Jaraguá do Sul, informando que os hospitais de Jaraguá pediram desfiliação do Plano
União Saúde. Vamos acompanhar.
Florianópolis, 27 de abril de 2015.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

