Ata da 506ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 03/08/2015. 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: Nada relatado.
2.2. Correspondências expedidas: Nada relatado.
2.3. Encaminhamentos: Nada relatado.
3. Informes (40 minutos):
3.1. Diretoria Executiva: Dr. Renato Figueiredo comunicou que, alegando estar atendendo a uma solicitação do
SINTRASEM, a Secretaria Municipal de Administração de Florianópolis mudou a forma de enquadramento e o
resultado foi a redução do valor nos vencimentos dos médicos e outras categorias. O assunto será debatido na
próxima reunião do Corpo Clínico, no dia 05/08/15. Informou também que, em reunião convocada pela Secretaria
de Saúde de Florianópolis, foi comunicado que os protocolos para atendimento de pacientes pela enfermagem serão
publicados durante a semana, sugerindo que todos os diretores os leiam. Dr. Cesar informou que foi realizada hoje,
reunião da Diretoria de Assuntos Jurídicos com o Escritório Lopes de Haro para definir alguns posicionamentos
futuros e estratégias para atuação conjunta da Diretoria com a Assessoria Jurídica. Participaram os Drs. Cesar,
Daniel, Vanio, Oscar e os advogados Drs. Erial e Rodrigo. A Jornalista Carla informou acerca da renovação de
contrato com a rádio Transamérica, de Balneário Camboriú. Apresentou o cartaz que será enviado aos médicos,
comemorativo ao dia dos pais. Dr. Fabio informou sobre contato mantido pela Dra. Vanessa com Dr. Marcelo
Cavalcanti da DR Joinville, convidando para o Fórum da FMB sobre acreditação de escolas médicas e Posse da
Nova Diretoria SIMESC. Solicitada a programação junto aos acadêmicos, Dr. Marcelo afirmou que deverão
agendar reunião para novembro. Dra. Vanessa fez contato com o Dr. Aureo Souza, DR Lages, convidando-o para o
Fórum da FMB e Posse SIMESC. Dr. Aureo informou que no mês de setembro haverá reunião com os sextanistas
da UNIPLAC. Foi feito contato com os Secretários Regionais SIMESC, convidando-os para a Posse e Reunião de
Diretoria Plena SIMESC (21 e 22 ago 2015), no Hotel Maria do Mar. Confirmaram presença até o momento, os
Secretários de Brusque, Caçador, Centro Oeste, Chapecó, Extremo Oeste, Jaraguá do Sul, Mafra, Rio do Sul, São
Bento do Sul, Laguna e Médio Vale. Dr. Erial Haro informou que a Dra. Vanessa de Almeida realizou palestra para
médicos de Joinville sobre transcrição de receitas do SUS, pacientes por parte da Defensoria Pública, Decreto do
Governo do Estado orientando a não prescrição de medicamentos não fornecidos pelo SUS, guarda de prontuários e
cumprimento de carga horária. A palestra foi realizada na sede da Sociedade Joinvilense de Medicina, a convite da
Regional do SIMESC em Joinville e do Departamento de Endocrinologia da SJM (Sociedade Joinvilense de
Medicina).
3.2. Plantão de Diretoria: Dra. Vanessa Baule recebeu duas ligações relevantes. Dr. Denis Carvalho, Presidente
DR Mafra e Dr. Alex Oliveira (médico filiado de Navegantes). Ambos foram repassados ao Jurídico SIMESC. Dr.
Leopoldo ficou responsável pelo Plantão até 10/08/15 (próxima reunião).
3.3. Diretorias Regionais: Recebida ata da reunião mensal da DR Rio do Sul, referente ao mês de julho.
4. Ordem do Dia:
4.1. Posse da Nova Diretoria (21 e 22/08/2015): A Coordenadora Terezinha relatou ida ao Hotel Maria do Mar
para negociar redução nos custos do evento. Mostrou-se satisfeita, tendo conseguido redução de preço em todos os
itens. Fez avaliação positiva dos espaços. Dra. Giovana deverá ir junto com a Terezinha, na próxima semana, para
também avaliar as instalações. A sonorização ficará a cargo do Sr. Ivan, parceiro de outros eventos SIMESC.
Terezinha enfatizou a necessidade das confirmações serem precisas, devido a sua proporção. Dr. Cesar, como em
outras ocasiões, ficará responsável pelo Cerimonial. Foi sugerido que as mesas sejam identificadas com os nomes
dos convidados, para facilitar nas acomodações (acatado por todos). Dr. Vanio colocou que todos os convidados
serão acolhidos cordialmente, lembrando que é um evento festivo e não político.
4.2. Manifestação do dia 16 de agosto: Dr. Vanio participou das manifestações anteriores, e convidou todos à
participarem no dia 16, devido a sua importância. 13 diretores confirmaram presença. Ficou marcado para 15h, em
frente ao Ragazzo (Beira-mar), o ponto de encontro. Serão convidados, também, os médicos filiados. A Jornalista
Carla fez leitura do Momento SIMESC sobre o tema, que foi aceito por todos os presentes.
4.3. Prestação de Contas – DR Tubarão: A Contadora Katiane analisou e repassou ao Conselho Fiscal a
documentação relativa às contas da Diretoria Regional de Tubarão, referentes ao período de 01 de novembro de
2014 a 30 de junho de 2015. O Conselho Fiscal emitiu parecer favorável a aprovação das contas daquela DR.
Colocado em votação, o parecer do Conselho Fiscal referente as contas da DR Tubarão, foi aprovado ad
referendum da AGO prevista para o mês de dezembro de 2015.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião: Posse Diretoria SIMESC e Protocolos PMF (a confirmar).
6. Assuntos informais: Protocolos PMF.
Florianópolis, 03 de agosto de 2015.
(Ata redigida por Marcio Alex Cardoso, servidor do SIMESC).

