Ata da 445ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 10/02/2014. Hora 19h30min. 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. Fernão informa sobre a criação da Comunidade do SIMESC, no facebook, no último dia
05/02/2014, com o intuito de aproximar os médicos das ações do sindicato via internet. Conversará com o diretor de
comunicação para fazer alguns ajustes. O Advogado Rodrigo Leal comunica que houve hoje reunião da Diretoria
Regional de Blumenau, no Hospital de Gaspar, com a presença dos diretores regionais e dos advogados Erial de Haro e
Caroline Isidoro (advogada regional de Blumenau) tendo como assunto o possível fechamento daquele hospital. Dr. César
informa que enviou e-mail aos médicos do SAMU, informando que o pagamento dos valores referentes ao atrasado de
2013 começou a ser pago agora em janeiro e será parcelado nos meses subsequentes. A jornalista Camila informa que o
“Momento SIMESC” de Florianópolis desta semana é sobre o Hospital Florianópolis inaugurado de forma incompleta e
contradizendo a propaganda do Estado, o do Extremo Oeste é sobre câncer de pele e o de Balneário Camboriú fala sobre a
falta de especialistas na região, além de informe no jornal. No dia 06/02/2014 foi enviado newsletter a todos os médicos
sobre a pesquisa dos planos de saúde do COSEMESC. Até a tarde desta segunda-feira tivemos 264 respostas. Foi
elaborada uma nota sobre o falecimento do ex Secretário de Saúde de Florianópolis –Dr. João José Candido da Silva. A
ACAERT esteve no SIMESC trazendo proposta para o “Momento SIMESC” à ser veiculado em todo Estado. A Revista
143 já chegou da gráfica e está no correio. Hoje foi enviada uma nova newsletter sobre o pagamento da contribuição
sindical. Dr. Marcelo informa que foi aprovada na Câmara dos Deputados a PEC 293/13 que possibilita aos médicos
militares ter outro vinculo público. Dr. Cyro informa que recebeu telefonema do Dr. Maury Maciel, novo Presidente do
Sindicato dos Odontólogos, solicitando uma audiência com o objetivo de tratar de interesses comuns. Será agendada.
Relata ter acompanhado a entrevista radiofônica concedida pela Dra. Vanessa Lisboa de Almeida, advogada SIMESC, ao
jornalista Renato Igor. O assunto abordado foi o direito médico. Recebemos convite do Centro Acadêmico de Medicina
da UFSC (CALIMED) para participar da reunião de acolhimento aos calouros/2014, agendado para o dia 18 de março.
Também fomos convidados para a solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato dos Médicos do Mato Grosso do
Sul, com o colega Dr. Valdir Shigueiro Siroma na presidência. Chegou oficio do presidente da FENAM, respondendo ao
nosso questionamento referente ao aumento no valor da contribuição social/2014. Diz que a nova fatura foi discutida e
aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Deliberativo ocorrida em 19 de dezembro de 2013. Não informou
quem estava presente.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fábio informa que recebeu ligação de médica de Blumenau solicitando informações sobre
filiação. Dr. Fernão assume o plantão e em seguida repassará para Drª. Juliana.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Roman informa que recebeu os relatórios trimestrais de Mafra, Lages e Tubarão. Dr. Cyro
informa recebimento de ata da D.R. de Tubarão.
Ordem do Dia:
3.1. Aprovação das Contas/2013 – DRs Canoinhas, Jaraguá do Sul e Laguna: Dr. Fábio informa que o conselho fiscal
já aprovou a prestação de contas das regionais de Jaraguá do Sul, Canoinhas e Laguna. A Diretoria Executiva também faz
a aprovação, ad referendum na Assembléia do final de ano. Assim sendo os repasses destas regionais já poderão ser
realizados. Dr. Vânio e Dr. Fábio entrarão em contato com a Regional de Araranguá.
3.2. Questionamento dos médicos a respeito do Decreto: Dr. Roman tráz para avaliação da Diretoria e do Jurídico
questionamento dos cirurgiões do Hosp. Celso Ramos relativo à possibilidade de perda salarial real com a implantação da
gratificação e retribuição por produtividade médica, avaliada segundo a regulamentação da lei ocorrida em Dezembro de
2013. Estão preocupados também com as conseqüências da assinatura da adesão a metas inatingíveis.
3.3. Intercambista “Mais Médicos” abandona o Programa: Dr. Cyro diz que a FENAM teve o cuidado de colocar na
sua nota sobre ao assunto que a profissional em questão era uma intercambista. Ressalta que o fato que gerou a
insatisfação foi o não recebimento integral da bolsa, que em sua maioria é retida por Cuba. Dr. Leopoldo informa que os
intercambistas cubanos têm um contrato de trabalho. Dr. Cyro recomenda que seja feito um texto aos tutores com alguns
esclarecimentos. Dr. Cyro questiona a advogada Vanessa Almeida sobre os valores diferenciados dos residentes e do
“Mais Médicos“ e se cabe uma ação para equiparação salarial. A Advogada Vanessa informa que não se pode ter
equiparação salarial, pois o governo vê como uma bolsa e não um vínculo empregatício e que as residências e os “Mais
Médicos” são programas diferentes. Vanessa informa que estão pedindo uma interpretação da lei para que o escritório
Lopes de Haro possa analisar como conduzir essa situação. Dr. Cyro solicita que a jornalista Camila acompanhe os casos
de desistência do Programa Mais Médicos.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Encontros Sindicais.
5. Assuntos informais: Nada foi relatado.
Florianópolis, 10 de fevereiro de 2014.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora do SIMESC)

