Ata da 497ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 11/05/2015. 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. Dimitri, advogada Vanessa Lisboa de Almeida e a jornalista Carla Cavalheiro,
estiveram presentes na reunião da CEREM/SC, com a seguinte pauta: eleições para o conselho deliberativo e diretoria
executiva, problemas de subfinanciamento das comissões, atraso nas bolsas de residência e prova da ACM/AMRIGS.
A pedido do Dr. César, Dr. Dimitri mostra o levantamento dos residentes do estado, e diz que em conjunto com o
núcleo de apoio aos médicos pós-graduados serão traçadas novas metas. Dr. Cyro faz breve relato da reunião do
COSEMESC, ocorrida em 6 de maio, também presentes os colegas Vânio, Fabrízio e Dimitri. Os assuntos ”Saúde
Suplementar” e “XVIII FEMESC” dominaram a pauta. Também no dia 6 o Simesc foi recebido em audiência pelo
Prefeito Cesar Souza Junior (Florianópolis), ocasião em que pode ser tratada a questão da “desoneração da
remuneração dos médicos municipários” (matéria no site). Presentes, além dele, Vânio Lisboa e Fabio Schneider.
Anuncia novos sócios vitalícios: Fernando Reitmeyer, Anor Pinto, Paulo Kanegusuku e Edgard Goes (todos da
regional de Mafra), Ivanda Pucci (Lages), Suzana Maria Menezes de Almeida (Joinville) e, de Florianópolis,
Mariuccia Brusa e Daniel Alonso Del Rio. Anuncia também que iniciou os trabalhos hoje o estagiário em jornalismo
Kauê M. R. Sonda. A partir desta data nossos servidores passaram a receber (e usar) uniformes de trabalho. As
regionais que desejarem seguir esta iniciativa poderão entrar em contato conosco. Fomos convidados pela Academia de
Medicina (ACAMESC), a participar da Sessão de Acolhimento de Novos Membros, a realizar-se em 15 de maio.
Estaremos presentes. Também chegou convite da UNICRED Florianópolis, que inaugurará nova sede em São José. Dr.
Leopoldo relata que ocorreu demissão de todos os médicos radiologistas do CEPON contratados da FAHECE via CLT,
devido opção de contrato de clinica radiológica para fornecimento de serviço 24h àquela instituição. As advogadas
Thayanne de Campos, Vanessa Lisboa e Paula Lorenz, ingressaram na comissão de Saúde da OAB, na qual o Dr. Erial
também já era membro. A contadora Katiane comunica que em 2015 o atendimento referente ao imposto de renda teve
um aumento de 30% em relação ao realizado no ano de 2014.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fabrízio informa que não recebeu nenhuma ligação relevante, Drª. Eliane assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos as Atas das DRs de Joinville no dia 25/03 e Rio do Sul no dia 29/04.
3. Ordem do Dia:
3.1. Eleições SIMESC 2015 – Quadro atual / chapas Executiva e Regionais: Dr. Cyro comenta sobre as eleições de
2015, e comunica que dia 12 será o ultimo dia para a realização da inscrição. Dr Cyro relata quais as DRs, que já
enviaram os documentos para inscrições: Araranguá, Canoinhas, Centro Oeste, Chapecó, Joinville, Jaraguá do Sul, Rio
do Sul, São Bento e São Miguel do Oeste; as outras DRs estão postando. Dr. Cyro comunica a todos que faremos um
teste referente à eleição eletrônica no período de 3 dias, e pede para que todos participem.
3.2. Demandas Sindicais (situação atual / encaminhamentos) - Fahece / Cepon / Hemosc: Itapema / médicos
municipários: Balneário Camboriú / Médicos Municiparios. Mafra - Corpo Clínico Hosp. São Vicente de Paulo:
Itajaí Obstetras HMMKB: Jaraguá do Sul: Saúde Suplementar (Eletrosul, SC Saúde, Agemed, Unidas). Dr.
Cyro relata que foram tratados pela Diretoria Executiva, com a definição das ações a serem adotadas.
- Florianópolis / Médicos Municipários: Diretores do SIMESC estiveram reunidos com o prefeito de Florianópolis,
Cesar Souza Júnior para tratar mais uma vez sobre um desconto irregular praticado na remuneração dos médicos. A
oneração é verificada há mais de uma década e tem sido a responsável pela saída de médicos da rede municipal. O
prefeito havia se comprometido em dar uma resposta sobre o assunto em abril, mas dependia da arrecadação do IPTU
2015. "Estamos fechando o quadrimestre e isso deve acontecer nos próximos dias. Com esses dados em mãos, vamos
saber sobre nosso cálculo de comprometimento de folha e então poderemos conversar. Eu acredito que tenha baixado
em relação ao último quadrimestre e isso nos abre a possibilidade de negociar sem ultrapassar o limite prudencial",
explicou o prefeito, pedindo mais um prazo para voltar a conversar sobre a questão dos médicos. Dr. Vânio entende
que temos que aguardar essa resposta e continuar a postos nas negociações. Dr. Fábio Schneider reforça que os
médicos da rede municipal continuam insatisfeitos e pedindo demissão. Avalia que o prefeito não honrou o prometido,
que em abril teria uma resposta para esta situação e agora novamente posterga a resposta mostrando que o seu interesse
pelos médicos que fazem de Florianópolis a melhor capital de saúde do Brasil está aquém do merecido. O Simesc
participará da reunião do Corpo Clinico marcada para o dia 13 de maio.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Revista do Simesc e Contratos Médicos.
5. Assuntos informais: Feijoada Unicred.
Florianópolis, 11de maio de 2015.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla, servidor do SIMESC).

