Ata da 328ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 25/04/2011. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificação no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Roman informa que o Ministério do Trabalho determinou assinatura de contrato com
regime CLT para os médicos plantonistas do Hospital Regional de Rio do Sul. Contrapõe, apresentando julgamento
do 4º Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Sul, que não reconhece o vínculo empregatício entre um médico
plantonista (com 32 anos de atuação) e um hospital de Caxias do Sul, ficando de fazer o acompanhamento da
questão. Tadeu informa sobre assinatura de decreto pelo Prefeito Municipal de Florianópolis, desapropriando terreno
da Celesc na rua Angelo Laporta para a construção de uma Unidade Local de Saúde e que foi eleito Conselheiro
Municipal de Saúde de Florianópolis, representando a Associação Catarinense de Medicina do Trabalho, colocandose à disposição das entidades médicas, mormente o Simesc. Tanise informa da boa adesão ao movimento nacional
no dia 07 de abril, em Joinville, com entrevista concedida pela diretora regional (tesoureira) Suzana de Almeida a
uma rádio local. César informa sobre agendamento de reunião com os colegas da Prefeitura Municipal de São José,
na próxima quarta-feira (dia 27), na sede do Simesc. Cyro traz os seguintes informes: sobre o vencedor do sorteio
para a bolsa de estudos para o curso de Perícias Médicas do IPOG, Dr. Felipe Oliveira Duarte – CRM 10146, que
concorreu com outros 60 interessados, aos quais foi encaminhado e-mail informando do resultado; sobre liberação
de 6 horas semanais para a diretora Tanise Damas atuar junto ao Simesc e sobre convite para participarmos de
reunião da Regional Médica Oswaldo Cruz (REMOC) que será realizada no dia 05 de maio às 20 horas no
Restaurante Moinho do Vale, em Blumenau.
2.2. Plantão de Diretoria: Renato pede para informar que não recebeu ligações no período. Gilberto assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Hudson Carpes (presidente DR Joinville) encaminha e-mail informando sobre
outdoors colocados na região por ocasião da paralisação nacional do atendimento médico aos planos de saúde no dia
07 de abril.
3. Ordem do Dia:
3.1. Corpo Clínico PMF – pauta de reivindicações: Presentes à reunião alguns colegas médicos do corpo clínico
da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Cyro explica aos presentes que a gratificação recebida pelos médicos da
PMF a título de participação na Estratégia de Saúde da Família, tem descontado do seu valor todas as vantagens
pessoais, o que torna desigual o tratamento dado aos médicos. Informa da reunião do corpo clínico da entidade
ocorrida no dia dois de março passado, com cerca de 30 médicos presentes, quando participou juntamente com
Zulma e Dr. Erial de Haro, e quando o assunto foi debatido. Ainda que o Sindicato dos municipários (Sintrasem)
encampe algumas questões salariais, o corpo clínico reunido, deliberou que o Simesc assuma a responsabilidade de
encaminhar as negociações junto ao Gestor. Os colegas explicam que o pedido de incorporação ao salário,
inicialmente pretendido, foi posto de lado pelo fato de que outras categorias passariam a fazer jus ao mesmo
tratamento, o que certamente inviabilizaria financeiramente a petição. Por conta disso a reivindicação será para que
se mantenha o valor da gratificação, com desvinculação das vantagens pessoais (salário base, dedicação exclusiva,
insalubridade e extensão da carga horária). Dr. Angelo Kniss explica que o papel da Assessoria Jurídica do Simesc
foi o de adequar o pedido às necessidades definidas pela categoria. Ficou definido que a pré-pauta elaborada pelo
jurídico será disponibilizada aos médicos da PMF, com agendamento posterior de uma reunião dos mesmos com o
Sindicato. Uma das integrantes da comitiva que compareceu à reunião (Dra. Alessandra Azeredo Garcia) ficou
encarregada de comunicar ao Simesc sobre as manifestações dos médicos. Também ficou definido que o documento
finalizado será encaminhado ao Prefeito Municipal, com cópia para o Secretário Municipal de Saúde e agendamento
de reunião com este último. Os colegas da PMF agradecem ao Simesc pela receptividade e auxílio.
3.2. Assessoria de Imprensa: O assunto foi novamente debatido para que se expusesse as respostas aos
questionamentos suscitados na reunião anterior. Após muitas considerações decidiu-se pela contração das duas
jornalistas free lancer anteriormente entrevistadas. O Presidente manterá contato com as selecionadas e juntamente
com o Diretor de Imprensa apresentará o contrato de trabalho e a proposta salarial que terá vigência de 90 dias
inicialmente.
3.3. Janelas / participação em reuniões e viagens – Diretoria Executiva: Cyro apresenta a situação participativa
de cada diretor, lembrando dos compromissos assumidos e dos trabalhos a fazer, solicitando que cada um defina sua
participação conforme a disponibilidade pessoal e que aqueles com liberação de horário definam e cumpram suas
janelas.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião Executiva da Fenam (relato) / XIV Femesc
5. Assuntos informais: Miscelânea.
Florianópolis, 24 de Abril de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes – 1ª Secretária da DE do Simesc)

