Ata da 508ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 17/08/2015. 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: Dra. Zulma relata as seguintes correspondências recebidas: 1- COSEMESC
informando reunião no dia 19/08 às 18:30h na SES com a pauta: piso FENAM, SAMU e concurso público para a
SES. 2- Colégio médico de acupuntura de SC parabenizando pela posse e apresentando a sua nova diretoria. 3Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de SC parabenizando pela posse. 4- Médico do IPQ relatando o
não recebimento da retribuição por produtividade - RPM. 5- ALESC, Gabinete do Deputado Romildo Titon
parabenizando-nos pela posse. 6- Convite do DIEESE para evento em que o mesmo será homenageado por seus 60
anos na Câmara de Vereadores de Joinville em 26 de agosto. 7- Reunião do MPSC com representante do Hospital
Nossa Senhora dos Prazeres Lages e jurídico regional do SIMESC em 24 de julho com informe de que foi
renovado o convênio entre o Estado de SC e o hospital.
2.2. Correspondências expedidas: nada relatado.
2.3. Encaminhamentos: Dr. Leopoldo ficou encarregado de apreciar o assunto IPQ.
3. Informes (40 minutos):
3.1. Diretoria Executiva: Dra. Zulma informa que as Diretorias de Tubarão e Xanxerê encaminharam oficio
parabenizando pela posse. Dra. Giovana informa que já foi estabelecido contato com todos os médicos vitalícios do
mês de agosto de 2015: Dr. Edgard Sergio Allage (Caçador), Diogo Nei Ribeiro (Florianópolis), Jacy Bruns
(Blumenau), João Carlos da Silveira e José Osni Ribeiro (Rio Negro) e Raja Elias (Chapecó). Dr. Cyro informa a
pedido da Dra. Eliane que esta participou do evento de acolhimento aos novos calouros de medicina da UFSC no
dia 12 de agosto, quando teve a oportunidade de apresentar o SIMESC aos estudantes presentes, juntamente com o
Dr. Gilberto e os assessores Erial de Haro e Camila Pereira. Dr. Cyro, e Dra. Eliane participaram de evento
promovido pela UNISUL/Palhoça, no dia 11 de agosto, ocasião em que ministrou palestra o presidente do
Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital. Dr. Flávio solicita parecer jurídico sobre o decreto 1.590 de 10 de
agosto de 1995, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das
autarquias e das fundações públicas federais, e dá outras providências
3.2. Plantão de Diretoria: Dra. Zulma relata não ter recebido nenhuma ligação relevante. Dr. Gilberto assume o
plantão.
3.3. Diretorias Regionais: Dra. Zulma informa que as diretorias regionais de Médio Vale (junho, julho e agosto),
Joinville (maio, junho e julho) e Lages (julho e agosto) enviaram as atas das reuniões mensais,
4. Ordem do Dia:
4.1. Tesouraria – repasse 1/2015: Dr. Gilberto esclarece os questionamentos feitos sobre os repasses das diretorias
regionais. Dr. Fabio informa que algumas regionais obtiveram aumento no número de filiados. Dr. Vânio agradece
o excelente trabalho realizado pelos tesoureiros e coloca que as questões são pontuais e deverão ser acompanhadas.
4.2. Dissidio SAMU - proposta: Dr. Vânio solicita que o advogado Rodrigo explane sobre o assunto e lembra que
o juiz ao julgar uma ação analisa item por item. Rodrigo faz um breve relato sobre as propostas que já foram feitas
ao SAMU. Dr. Cesar relata as negociações que já fez com a SPDM e informa que alguns itens que negociaram não
foram cumpridos por parte da SPDM, pois alegam não terem recebido os devidos repasses por parte da SES.
Sugere extrair da proposta ampla o que é essencial. A diretoria discute o assunto e conclui que os advogados devem
colocar na notificação extrajudicial os principais pontos de reinvindicação dos médicos. Rodrigo informa que na
quarta feira (19/08) a documentação estará pronta para análise do Dr. Cesar juntamente com o Dr. Vânio.
4.3. Protocolo de Enfermagem: Dr. Vânio solicita que o Dr. Oscar e Dr. Renato Figueiredo relatem suas
avaliações sobre o protocolo de enfermagem. Dr. Renato coloca que o documento denota uma preocupação em
amarrar e limitar a atuação da enfermagem, mas não impede que o enfermeiro extrapole este limiar. A diretoria
executiva conclui que deverá ser feito um oficio para ser encaminhado ao CREMESC e que este assunto também
seja discutido em reunião com o COSEMESC. Para acompanhamento destes trabalhos ficou estabelecida uma
comissão integrando a assessoria jurídica, Dr. Renato Figueiredo e Dr. Oscar.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião: Nada relatado.
6. Assuntos informais: No próximo dia 24/08/2015 não haverá reunião.

Florianópolis, 17 de agosto de 2015.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora SIMESC).

