Ata da 453ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 28/04/2014. Hora: 20 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. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. César refere que no dia 24 de abril concedeu entrevista à TV Record sobre a falta de leitos em
UTI neo-natal em Santa Catarina. Dr. Vânio relata que no dia 30/4, em Natal/RN, haverá o Encontro FENAM de Mulheres
Médicas no Brasil. Comentou também sobre a infeliz entrevista da Secretária de Estado da Saúde sobre o salário dos
anestesistas no Estado. Dr. Erial de Haro (advogado) relata que o advogado do Jurídico regional de Joinville (Felipe Rosa
Ramos) esteve acompanhando a D.R. de Joinville em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde daquela cidade. O assunto
foi a contratação de empresa para terceirização de serviços médicos. A secretaria informou tratar-se de situação emergencial e
excepcional e que será aprovada lei na Câmara Municipal ratificando o fato. Foram os presentes informados de que já está em
fase final a contratação de empresa para gerir o efetivo concurso público. Segundo foram informados, a pessoa jurídica em
questão (a que contratará médicos), é sem fins lucrativos. Dr. Erial também informa que o Dr. César Ferraresi e o advogado
Rodrigo Machado Leal estiveram reunidos com dois médicos vinculados à SPDM e SAMU. Os médicos apresentaram uma
lista de questionamentos. Os relativos ao contrato de trabalho, especialmente valor de hora extra, foram dirimidos. Como
desdobramento já foi marcada reunião amanhã com o Gerente de Recursos Humanos da SPDM. Concluindo o Dr. Erial relata
que proferiu palestra a pedido da Regional de Balneário Camboriú, no Hospital Santa Luzia, sobre Propaganda e Publicidade
Médica. Presença de mais de 20 médicos e publicitários. Drª. Lucila Cardoso (advogada previdenciária) faz esclarecimentos
quanto a importância da Súmula Vinculante 33, que trata da aposentadoria especial por insalubridade. Em resumo a Súmula 33
faz com que os juizes e tribunais atendam os critérios de avaliação do tempo insalubre conforme determina o regime geral da
previdência, dando a possibilidade de todos os servidores que exercem atividade insalubre receberem 40% a mais de tempo de
serviço para homens e 20% para mulheres, sem necessidade de mandado de injunção. Também pode ocorrer a aposentadoria
com 25 anos sem paridade e integralidade. Foi uma vitória importante, pois tem força de Lei para conversão do tempo especial
em tempo comum. Dr. Cyro relata reunião do COSEMESC acorrida no dia 23 de abril, na sede do CREMESC, tendo como
principais pontos de pauta a programação do XVII FEMESC e o acordo com a Eletrosul (adoção da CBHPM vigente e plena, a
partir de maio de 2014). Nesta mesma reunião foi informado que o plano “SC Saúde” não promoveu o reajuste pactuado com o
COSEMESC (CBHPM banda (-) 10% em fevereiro de 2014). Ele, na qualidade de Coordenador do COSEMESC, está
acompanhando a questão. Comunica que concedeu entrevista a canal de televisão abordando a falta de anestesistas no Hospital
Regional de São José, o que tem comprometido o andamento das cirurgias naquela unidade. De acordo com a Secretária Tânia
Eberhardt os anestesiologistas podem ganhar de 20 a 25 mil por mês, unindo remuneração e produtividade. Deveremos fazer
um contraponto pelo “Momento SIMESC” e por outros instrumentos. Fomos convidados para Reunião do Conselho
Deliberativo da FENAM, marcado para o dia 2 de maio de 2014, em Natal/RN. Na pauta assuntos ligados à prestação de
contas, entre outros. Informa, por fim, que está sendo feito repasse financeiro do “Auxílio Sede” às DRs que fazem jus.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Dimitri informa que recebeu ligação de uma médica filiada que relatou atraso no pagamento da
bolsa do “Programa Mais Médicos” e da “Bolsa Provab”. O assunto será tratado como ordem do dia. Nesta semana o celular
fica com o Dr. Fernão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Roman informa terem chegado mais dois relatórios trimestrais das Regionais de Videira e
Caçador. Totalizados 15 relatórios entregues. Dr. Cyro recebeu duas atas de Joinville datadas dos dias 02 e 09 de abril
Ordem do Dia:
3.1. Encontro Sindical – Lages (25/26 abril):
Dr. Roman faz breve relato destacando a presença marcante de Diretores Regionais, os quais representaram quase todas
Regionais convocadas para o Encontro. Destaca ainda a presença dos advogados e servidores regionais, bem como a presença
de nove alunos de medicina de Lages e Chapecó. As apresentações foram enxutas e possibilitaram maior debate, o crédito desta
mudança foi atribuído ao Dr. César Ferraresi. Dr. Fábio destaca a presença da Secretária Municipal de Saúde, a bela
organização da estadia e refeições, não percebendo pontos negativos. Dr. Cyro lembra que a Associação Médica da Serra esteve
presente, relata que cobrou dos Diretores Regionais mais empenho em relação à realização de reuniões, envio de relatórios e
convívio com médicos da região. A homenagem ao novo sócio vitalício, Dr. Túlio Rogério Vieira de Jesus, foi marcante. No
sábado houve um debate produtivo da questão política nacional e estadual. A Coordenadora Terezinha Koerich considerou
como um bom evento, até melhor que o de Jaraguá do Sul que já havia sido adequado. Dr. César destaca a presença de nove
diretores regionais, no entanto com atraso de diretores na sexta-feira. Aponta a necessidade de apoio aos Centros Acadêmicos.
3.2. Atrasos no pagamento de bolsas pelo Ministério da Saúde:
Uma médica filiada, portanto com registro no Conselho Regional de Medicina, solicitou apoio do SIMESC devido ao atraso do
pagamento do “Programa Mais Médicos” e da “Bolsa Provab” pelo Ministério da Saúde (não revelado nome e município para
evitar retaliações à profissional). Refere também que pelo menos mais dois outros médicos que participam destes programas
estão na mesma situação. É aberto debate entre os Diretores da Executiva. É consenso de que a médica, sendo filiada, deve ser
apoiada juridicamente. Quanto ao apoio institucional do Sindicato, com ações da Diretoria junto ao Ministério da Saúde e
outras instituições, é necessário que se aguarde o desdobramento dos fatos para que se possa fechar questão sobre o assunto.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Contas de Araranguá e Regulamentação do abandono de cargo.
5. Assuntos informais: Drª. Eliane apresenta os cartões digitais que serão encaminhados aos médicos parabenizando-os pelo
Dia do Trabalho e Dia das Mães.
Florianópolis, 28 de abril de 2014.
(Ata redigida por Jean Proencio, servidor do SIMESC)

