Ata da 263ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 14/09/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes: Zulma informa sobre envio de documento (por AR) aos médicos que se tornaram vitalícios, dando
conta de sua nova condição de filiado, sejam Dra. Margot Zukowsky de Blumenau e Dr. Olavo Schmidt de
Videira. Cyro sugere que no contato que será mantido com a colega de Blumenau para solicitar material para o
Boletim Médico, a mesma seja convidada a se fazer presente na reunião que acontecerá em Blumenau no dia 29
de setembro p.v., ocasião em que lhe será prestada homenagem pelo Simesc. Tadeu informa sobre reunião do
Conselho Municipal de Saúde às 13 horas da primeira terça-feira de cada mês na Alameda Adolfo Konder 980;
sobre reunião da mesa Municipal de Negociação permanente do Sus às 14 horas da terceira terça-feira de cada
mês, no mesmo endereço; solicita esclarecimentos, a serem postados no site do Simesc, em relação à
aposentadoria especial aos 25 anos para médicos com atividade insalubre. Roman informa sobre reunião da
comissão de Parametrização da Unimed. Vânio lê carta-convite sobre posse de conselheiros do CFM em
01/10/09 em Brasília. Dr. Erial informa que o Simesc representou ao Ministério Público Estadual da Comarca
de Campos Novos em face de Edital lançado pelo Município com vistas a contratar pessoas jurídicas para
prestação de serviços médicos; e sobre entrega do relatório de atendimentos do escritório Lopes de Haro
referente ao mês de agosto, dando conta de que foram atendidos 220 médicos. Leopoldo informa sobre nota de
repúdio publicada no Diário Catarinense de domingo (13/09/09), assinada pelo Sindprevs, Coren-SC, Aben-SC
e Sindsaúde, pela contratação emergencial de médicos pela Secretaria de Estado da Saúde, por considerarem
haver favorecimento da classe médica em detrimento da enfermagem. Eliane informa sobre reunião na ACM da
comissão de organização da semana do médico, quando ficou decidido por um jantar dançante a ocorrer no dia
16/10/09, que será precedido pela inauguração do Centro Administrativo da ACM. O tema da festa será
“indiano”. Informa ainda sobre os gastos com os eventos jantar de posse / AGE / RDP, que foram aprovadas
pela tesouraria. Cyro informa sobre reunião do Cosemesc com a Secretaria de Estado da Saúde, onde ele,
Leopoldo, Vanio, Renato, Gilberto e Clayton representaram o Simesc, no dia 09/09 pp., quando se discutiu
sobre a GDPM e se reivindicou pelo reajuste imediato da gratificação e da criação de uma comissão para
discutir os critérios de progressão; sobre reunião com corpo clínico do Hospital São Francisco de Assis de
Camboriú para tratar do Sobreaviso Médico, no dia 02/09 pp, por conta do rompimento de acordo pelo gestor
hospitalar, que propõe diminuição dos valores pagos, exclusão da clínica cirúrgica do Sobreaviso, além de
possuir dívidas anteriores para com os médicos. Está sendo agendada uma reunião com a Prefeita, o hospital e
os médicos, onde o Simesc também se fará presente. Informa sobre sua ida à Prefeitura Municipal de São José
no dia 04/09 pp., quando efetuou a entrega de ofício ao Prefeito, com a reivindicação dos médicos vinculados
àquela Prefeitura. O Simesc aguarda agendamento de uma reunião com o Prefeito. E finalmente, sobre a
determinação do Iprev, em relação à aposentadoria especial, da necessidade de haver uma lei que regulamente o
direito concedido aos servidores públicos. Em relação aos servidores federais, o Ministério da Saúde está
analisando. Terezinha informa sobre ofícios recebidos parabenizando o Simesc pela posse das novas diretorias,
enviados pelo Deputado Jorginho Mello da ALESC, Associação Brusquense de Medicina e FENAM.
3. Ordem do Dia:
3.1. Liberação de Diretores Simesc (servidores estaduais, federais, municipais) – Em relação aos servidores
estaduais Cyro informa que é facultado ao Gestor conceder a licença com remuneração. Como o Simesc tem
direito a reivindicar 60 horas semanais à SES, na gestão passada foi solicitada a liberação de 6 servidores por
10 horas. Foram liberados Vânio, Leopoldo, Renato e Valdete. Anamar e Tanise não foram liberadas. Discutido
o assunto e fechado pela solicitação da liberação de 10 servidores por 6 horas. Cyro, enquanto presidente,
sugeriu estabelecer prioridades para liberação de 2 níveis, sendo nível 1: Presidente, Vice-presidente, Secretário
Geral e Tesoureiro; e nível 2: Diretor Jurídico, Diretor de Apoio ao Graduando, Diretor de Apoio ao Pósgraduando e Diretor de Imprensa. Foi sugerida uma prioridade de nível 3, seja Diretor de Informática.Sugestões
Aprovadas. Na seqüência cabe saber quem são os diretores interessados, o que será feito pelo Presidente. Em
relação aos servidores federais existe a possibilidade de liberação sem remuneração. Em relação aos servidores
municipais, existe a possibilidade de liberação com remuneração. A sugestão dos diretores, servidores
municipais, é de que seja solicitada liberação de cada servidor por 4 horas semanais.
3.2. Diretoria Jurídica (o que temos / o que queremos) – Gilberto faz a apresentação, informando que temos
dois escritórios de advocacia que nos prestam assessoria jurídica, com plantão do escritório Lopes de Haro de 2ª
à 5ª feira no Simesc e do escritório do Dr. Fritzen às 6ªs feiras, ambos das 14 às 18 horas. Pela disponibilidade
de horários, Dr. Fritzen atende apenas aos sindicalizados enquanto Lopes de Haro atende à Diretoria Executiva

e aos sindicalizados. Ambos os escritórios têm as despesas com deslocamento e estadia pagos pelo Simesc
(Resolução nº 2 de 10 de novembro de 2008). A Assistência Jurídica é prestada somente aos filiados
adimplentes. As custas jurídicas estão definidas no Regulamento da Assistência Jurídica e Judicial de 06 de
setembro de 2008. A Assistência Previdenciária é prestada pela Dra. Lucila Cardoso, com plantão às 4ªs feiras
no Simesc, das 17 às 18 horas. Informa ainda sobre algumas pendências: Regularização da situação da casa
(sede), reivindicar redução do desconto previdenciário para os médicos Residentes, Envio de boletos para os
médicos filiados, uma vez que o recolhimento da contribuição sindical tornou-se obrigatório (foi recolhida dos
servidores e nenhum repasse foi feito ao Simesc), abastecimento da home page sobre os processos em curso,
definição da posição do Simesc quanto aos contratos temporários, manutenção do dissído dos funcionários,
atuação do Diretor Jurídico Adjunto. Define como atuações futuras: Promover palestras e reuniões jurídicas
pelo Estado, sempre que possível com a presença de um ou mais diretores da executiva; fiscalização e
acompanhamento das ações em andamento; implantação da Defensoria Médica 24 horas (aguardando proposta
da Brasil Telecom e GVT); implantação do plantão de Diretoria. O Diretor Jurídico está disponível no Simesc
toda 6ª feira a partir das 16 horas e a qualquer hora, via telefone celular.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião: Parcerias Sindicais / Boletim Médico 126 / Representações.
5. Assuntos Informais: Zulma pede aos diretores que economizem no pedido de cópias de documentos,
evitando o desperdício de papel e tinta.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 14 de setembro de 2009.
Reforma Ortográfica: Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar
pela mesma consoante (ex.: super-resistente).

