Ata da 375a Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 28/05/2012. Hora 19h30min Local: sala de Reuniões do SIMESC.
Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem alterações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Leopoldo informa que participou juntamente com Eliane da inauguração do NAS
Trindade da Unimed Grande Florianópolis e que concedeu entrevista sobre o movimento “Recursos Humanos
para a Saúde”. Sônia informa da reunião ocorrida no dia 25 de maio com os formandos em medicina das 11ª e
12ª fases da Unisul-Palhoça, com a presença de 60 alunos e onde se fez acompanhar dos assessores Dr. Ângelo
Kniss, contadora Katiane e jornalista Camila. Dimitri informa que participou da reunião da Comissão Estadual
de Residência Médica (CERM) representando o Simesc e que foi discutida a unificação da Comissão
Central/SES com a Comissão Estadual. Gilberto informa que participou de reunião no Hospital Florianópolis,
onde foi discutida a possibilidade de transferência dos pediatras daquele nosocômio para o Hospital Infantil
Joana de Gusmão. Cyro faz os seguintes informes: 1. que recebemos convite para participar da posse da nova
diretoria do CREMESC no dia 02 de julho às 20 horas na ACM e 2. que juntamente com a inscrição de uma
chapa pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal tivemos inscritas chapas para 21 das 22 Diretorias Regionais
e que amanhã as nominatas serão publicadas, com prazo até 02 de junho para impugnação.
2.2. Plantão de Diretoria: Leopoldo informa sobre telefonema da colega Letícia (DR Araranguá) sobre
assinatura de contrato de gestão pelo Hospital Regional de Araranguá com exclusividade para atendimentos
pelo SUS. Sônia assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Blumenau, a exemplo da Diretoria Executiva, firmou convênio com o Centro
Acadêmico de medicina da FURB – CAMBLU.
3. Ordem do Dia: Cyro registra a presença do presidente do SindSaúde, Sr. Pedro Paulo das Chagas e do
diretor clínico do Hospital Florianópolis, Dr. Jair Koerich.
3.1. Recursos Humanos para a Saúde – “Abraço no Infantil”: Cyro fala das reuniões ocorridas no HIJG que
está com 80 dos 184 leitos fechados, das reuniões no Cosemesc, da carta publicada pelo Simesc ao Governador
e do convite formulado ao SindSaúde para participar do movimento. Diz da importância da presença de todos
os envolvidos no evento (abraço ao Infantil) do dia 06 de junho, quarta-feira, às 10 horas. Discorre sobre
algumas idéias para o evento e repassa a lista dos convites a serem feitos. No dia 30 de maio, quarta-feira, às 18
horas haverá reunião no Simesc para finalizar a organização do evento.
3.2. Medida Provisória 568/12: A medida que atinge todos os médicos da esfera federal, tem força de lei até
ser ou não ratificada pelo Congresso Nacional. Dr. Ângelo explica que a intenção é unificar todas as carreiras
do executivo federal, alterando todos os vencimentos básicos e criando a gratificação de desempenho. Gilberto
explica que o salário passará a ter três componentes, um salário fixo, uma gratificação e uma Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada (VPNI). A VPNI não sofrerá reajustes. A MP também altera a base de cálculo para
a insalubridade, que não pode estar atrelada ao salário mínimo de acordo com decisão do STF, fixando os
valores em três patamares: valor mínimo de R$ 100,00, valor médio de R$ 180,00 e valor máximo de R$
260,00 reais. A gratificação de desempenho evoluirá à medida que o servidor for sendo promovido na sua
carreira. Vânio fala da discrepância entre os salários pagos aos médicos nos diversos órgãos da esfera federal e
da movimentação das três entidades médicas nacionais para conseguir interferir nos artigos que dizem respeito
à categoria médica, junto à Câmara Federal. Cyro diz que o Simesc irá analisar melhor a questão, responder aos
questionamentos que nos estão sendo encaminhados e estabelecer estratégia local para provocar a quem de
direito, após a devida análise da MP.
3.3. Ratificação da compra da Sede:
“A Diretoria Executiva do SIMESC (Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina) reunida na 375ª
Reunião Ordinária do dia 28 de maio de 2012, forte na alínea “e” do Artigo 13º do Estatuto, referenda o ato
de seu Presidente que formaliza a compra e venda do imóvel com área de 306,60 metros quadrados, no qual
é construído uma casa de alvenaria, sito a Rua Coronel Lopes Vieira, nº 90, Florianópolis/SC, que possui a
matrícula de nº 77.810, no livro nº 2, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC,
bem como a matrícula de nº 52.15.020.0378.001-617 na Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC. O
contrato de compra e venda original está anexado a presente Ata, e o imóvel foi comprado no ano de 1993 do
Sr. Euclides Schmidt Júnior, já falecido, cujo processo de inventário só concluiu-se em maio do ano de
2012. Portanto, a formalização da presente compra e venda só se dá agora, sendo que a transferência do
imóvel se dará dos seus herdeiros a este Sindicato, na forma da lei”.

3.4. Congresso FENAM (24 /26 maio–Natal/RN)–Diretoria 2012/2014: Cyro noticia a eleição do Vicepresidente Vânio Lisboa para o Núcleo da FENAM como Diretor de Assuntos Jurídicos e do Secretário Geral
César Ferraresi para o Conselho Fiscal. Diz da excelência do Congresso da FENAM, que contou com a
presença de várias autoridades de expressão nacional, além de representantes dos 52 sindicatos médicos de todo
o Brasil a ela filiados.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Jurídico
5. Assuntos Informais: Nada discutido.

Ata redigida por Zulma Sueli Carpes da Natividade – 1ª Secretária da Diretoria Executiva SIMESC.

Florianópolis, 28 de maio de 2012.

