Ata da 325ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 28/03/2011. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Zulma informa que a Cartilha SIMESC ficou pronta e que os exemplares estão disponibilizados
para toda a diretoria. Leopoldo informa que manteve contato telefônico com as entidades parceiras a saber, UNICRED,
UNIMED Grande Florianópolis, FECOMED e JOMANI Seguros, além de ter enviado ofício com pedido de ajuda financeira
para a Cartilha SIMESC, com êxito no pleito. Informa ainda que a indenização da GDPM (antigo pro-labore) referente aos
atendimentos ambulatoriais (SAI-SUS) não estão sendo pagos desde setembro de 2010. Cyro faz os seguintes informes: que o
Prefeito de São José apresentou o PCCS e que a paralisação dos municipários foi encerrada - o SIMESC vai acompanhar os
desdobramentos; que foi enviado ofício aos médicos inadimplentes, em número de 15, com demanda no jurídico, informando
da obrigatoriedade do pagamento pontual das contribuições estabelecidas em Assembléia Geral (art 6º, letra d, do estatuto do
Sindicato) e solicitando a imediata regularização da situação sindical; que o Distrito Federal informou que vai cumprir o
mandado de injunção (aposentadoria especial); que o Dr. Armando Taranto Júnior encaminhou e-mail agradecendo e
enaltecendo a atuação da Assessoria Jurídica do Sindicato e parabenizando o SIMESC por possuir profissionais do quilate e
da qualidade dos que compõem essa assessoria.
2.2. Plantão de Diretoria:Sônia informa sobre telefonema recebido no dia 23 de março, de colega solicitando orientações
sobre conduta em situação de assédio moral, tendo sido encaminhada à assessoria jurídica. Dra. Tayane atendeu a colega e
orientou sobre o solicitado. Leopoldo assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: O presidente da DR Balneário Camboriú, Pedro Alves Cabral, encaminhou e-mail informando o
posicionamento da empresa contratada para elaborar o PCCS da Prefeitura daquele município, em resposta ao ofício nº
198/10 do SIMESC, que apresentou as reivindicações dos médicos relativas ao Plano de Carreira e atuação profissional ao
Prefeito Edson Piriquito. Em síntese, a empresa informa que no que compete ao Plano de Carreira, basicamente remuneração,
jornada de trabalho e modelo de carreira, vai trabalhar com o sugerido pelo SIMESC.
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião SMO / Maravilha / Chapecó – relato – Cyro, Gilberto, Dr. Rodrigo Leal e coordenadora administrativa
Terezinha formaram a comitiva que foi ao oeste para as reuniões sindicais. Gilberto faz o relato, informando que juntamente
com o presidente Romar Pagliarin, o secretário Cláudio Graciolli da DR Extremo Oeste e o tesoureiro Gerson Zanusso da DR
Chapecó, visitaram o Hospital Terezinha Basso de São Miguel D’Oeste, onde são atendidos todos os munícipes, tendo sido
recebidos pelos diretores clínico e técnico. Num segundo momento aconteceu a reunião sindical com cerca de 30 médicos,
quando se discutiram questões trabalhistas, principalmente a Pejotização. O hospital está conversando e negociando com os
médicos sobre pagamento de hora plantão, hora sobreaviso e produção. Já em Maravilha, também com a presença de
Zanusso, a reunião sindical aconteceu com cerca de 20 médicos presentes e foram debatidos o sobreaviso e a carência de
anestesistas. Também foi realizada visita ao hospital (filantrópico), que tem centro cirúrgico e uma UTI, equipada com 10
leitos que está fechada há 2 anos. Em Chapecó, Zanusso representou a DR Chapecó e o presidente Flávio Filappi a DR
Xanxerê, tendo a reunião sindical acontecido com menor número de médicos, cerca de 10, quando foram abordados entre
outros assuntos, Aposentadoria Especial, Samu e Jurídico Regional. (matéria completa na home page www.simesc.com.br).
3.2. Paralisação 7 de abril – informações – Cyro diz que nas reuniões sindicais acontecidas no Oeste do estado, o assunto
foi abordado e era do conhecimento de todos, informando ainda sobre carta do COSEMESC que será publicada em vários
jornais, faltando definir apenas os dias da publicação. Bonnassis está mantendo contato telefônico com as clínicas e por email com os colegas e estará disponível em plantão telefônico durante todo o dia 7 de abril. Ficou definido também que os emails sobre a paralisação serão re-enviados a todos os médicos.
3.3. Boletim Médico 132 – Renato informa que a jornalista Andressa Braun está deixando o SIMESC por conta de ter obtido
aprovação em concurso da Marinha do Brasil e que nesta data, realizou entrevista com duas candidatas ao cargo. A jornalista
por sua vez informa que está deixando os trabalhos sob sua responsabilidade (BM 132 e Paralisação do dia 7 de abril) em fase
de conclusão. Apresenta a seguir as matérias do boletim que já estão concluídas, informando do andamento do trabalho como
um todo. Cyro solicita a mesma o fechamento do boletim em cumprimento ao contrato de trabalho firmado com esta
entidade.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: (11 abril) Jurídico Regional
5. Assuntos informais: Nada discutido.
Florianópolis, 28 de Março de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes – 1ª Secretária da DE do Simesc)

