Ata da 504ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 20/07/2015. 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. Expediente:
2.1. Correspondências recebidas: Dr. Roman informa do recebimento do Termo de Audiência ocorrida no
dia 23 de junho do corrente ano, nas dependências da 14ª Promotoria de Justiça de Lages, com a presença do
Ministério Público, de representante da Sociedade Mãe da Divina Providência Hospital Nossa Senhora dos
Prazeres, do Procurador do Estado de Santa Catarina e de representante do Sindicato Médico do Estado de
Santa Catarina, para tratar da falta de repasse financeiro integral aos médicos daquele hospital. Nesta ocasião
o representante do hospital justificou o não pagamento aos médicos por conta da não renovação do convênio
de repasses financeiros feito com o Governo do Estado. Ao final da audiência o representante do hospital disse
da expectativa que o convênio viesse a ser restabelecido num prazo de 30 dias. Dr. Rodrigo Leal informa que
amanhã, dia 21, haverá nova audiência com o Ministério Público para tratar da questão, uma vez que o
convênio com o Estado não foi renovado.
2.2. Correspondências expedidas: Nada relatado.
2.3. Encaminhamentos: Nada relatado.
3. Informes (40 minutos):
3.1. Diretoria Executiva:
Os Diretores Cyro e Dimitri participaram do Pré Fórum do Ensino Médico da Região Sul, no dia 17 p.p.,
evento preparatório do Encontro Nacional que acontecerá em agosto, na sede do CFM, em Brasília. Na pauta a
lei do “mais médicos” e seus impactos na Graduação e na Residência Médica e as novas diretrizes curriculares
para os cursos de Medicina. Dra. Eliane envia informe de que representou o SIMESC na solenidade de
formatura da Medicina/UFSC, no dia 17 de julho p.p., fazendo parte da mesa diretiva dos trabalhos. Dra.
Giovana informa que o SIMESC recebeu os acadêmicos do CALIMED no dia 16 p.p., oportunidade onde
esses apresentaram o projeto da Primeira Semana Acadêmica da UFSC, que será realizada de 27 a 29 de
agosto e contará com oficinas, apresentação de trabalhos dos graduandos e palestrantes renomados como o
professor Dr. José Medina, referência internacional na área de transplantes. Pediram apoios presencial, na
divulgação do evento e financeiro; A Tesouraria vai verificar a possibilidade do auxílio solicitado. Jornalista
Camila informa que a partir desta semana os spots do Momento SIMESC começam a ser veiculados na rádio
Araranguá, em Araranguá, com duas inserções/dia. Foram renovados os contratos do Momento SIMESC de
Videira, Xanxerê e São Miguel do Oeste. Dr. Vanio informa que as despesas com o XVIII FEMESC de Rio
do Sul foram rateadas entre as entidades, cabendo ao SIMESC a importância de R$ 4.962,53; que junto com
Dr. Leopoldo participou em São Paulo da reunião da nova federação, estando em debate o estatuto da
Federação Médica Brasileira. Informa também que no dia 7 de junho foi realizada Assembleia dos médicos do
SAMU no hotel Baía Norte, onde deliberou-se pelo dissídio coletivo contra SPDM (Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicina).
3.2. Plantão de Diretoria:
Dr. Fábio assumiu o plantão do dia 13 ao dia 20/7. Nenhuma ligação foi recebida. Dra. Giovana assume o
plantão.
3.3. Diretorias Regionais:
Dr. Roman informa que recebemos os relatórios trimestrais de 15 Diretorias Regionais. As DRs de Araranguá,
Caçador, Canoinhas, Itajaí, Jaraguá do Sul, Lages, Mafra e Xanxerê não procederam a entrega. Informa ainda
do recebimento das atas das reuniões mensais dos meses de abril, maio e junho das DR Chapecó e dos meses
de março, abril, maio e junho da DR Brusque.
4. Ordem do Dia:
4.1. Reunião com a SES -relato-:
Dr. Vanio relata que no dia 2 de abril de 2014 foi firmada entre o COSEMESC e o Governo do Estado uma
Carta de Compromissos que constitui na promoção de debates sobre políticas voltadas à valorização
profissional do médico e ao desenvolvimento da gestão de saúde. No dia 5 de maio recebemos ofício
informando que o Governador do Estado editou a Medida Provisória nº 196/2014 que contemplou os itens 1 a
4 da Carta. Em determinado momento aconteceram algumas mudanças no Governo, o que resultou na
paralisação dos debates quanto aos outros itens. Novas reuniões foram realizadas, com o propósito de retomar
os trabalhos. Dr. Cyro relata que a reunião ocorrida no dia 22 de julho foi cordial, onde foi apresentando o
impacto financeiro para o atendimento dos outros itens da Carta de Compromissos. Dr. Leopoldo relata que o
Secretário ouviu atentamente ao SIMESC, demonstrando que o impacto será estudado pelo Governo. Afirma
também que o aumento da remuneração na forma de subsídio é inviável, mas que a forma não é tão

importante, e sim o aumento em si. Dr. Vânio se mostra otimista, pois o canal de negociação foi reaberto.
Haverá nova reunião em agosto.
4.2. Posse da Nova Diretoria (21 e 22/08/2015):
Dr. Vânio informa que o evento será para aproximadamente 150 pessoas e será realizado no Hotel Maria do
Mar, no bairro João Paulo. Quarenta apartamentos já foram reservados para os participantes. No dia 21 haverá
a solenidade de Posse da Nova Diretoria e jantar, e no dia 22 Reunião de Diretoria Plena e almoço. Dr.
Leopoldo informa que os Sindicatos da Resistência Democrática escolheram Florianópolis para realizar um
fórum sobre o ensino médico.
4.3. Passagem dos trabalhos das diretorias:
Dr. Vanio ressalta a importância da passagem dos trabalhos das diretorias da última gestão para a nova e
informa que quer participar de todos os encontros. A passagem da Diretoria de Comunicação e Imprensa já foi
realizada. Solicitou para os diretores presentes que passem as melhores datas para a realização da passagem.
Algumas já foram agendadas: dia 21/7 às 16:30, Presidência e Secretaria com a presença do(a)s Dr(a)s. Vânio,
Leopoldo, Cyro, Roman, Zulma e Vanessa Baulé; dia 22/7, Tesouraria com a presença dos Drs. Gilberto e
Vânio; dia 23/7, Diretoria de Saúde do Trabalhador e Diretoria de Assuntos Sociais e Culturais com a
presença do Drs. Vânio, Renato Figueiredo e Dra. Giovana. Dr. Roman entrega pedido de renúncia por
motivos particulares. Alguns diretores teceram comentários positivos a sua pessoa e agradeceram o convívio
nos anos que passaram junto a ele no SIMESC.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião:
Posse da Nova Diretoria (21 e 22/08/2015).
6. Assuntos informais:
Nada relatado.
Florianópolis, 20 de julho de 2015.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

