Ata da 446ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 24/02/2014. 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. Vânio informa o reajuste de 5,26% do INPC para os assessores da contabilidade,
jurídico e de previdência do SIMESC. Também informa que esteve presente na posse do Dr. Valdir Shigueiro
Siroma, novo presidente do Sindicato dos médicos do Mato Grosso do Sul. Dr. César informa que os médicos
pediatras do Hospital Florianópolis lhe enviaram uma série de informativos do Ministério da Saúde e do Trabalho, e
argumentam que estas normas estariam sendo infringidas pela SPDM na nova administração do Hospital. Os
pediatras deverão se reunir para estabelecer um documento no qual explicitarão estas questões. Dr. Cyro informa
que esteve junto com o Dr. Vânio em reunião com os dirigentes da UNIMED Grande Florianópolis no dia 16 de
fevereiro. Os assuntos tratados foram relacionados com o dia a dia da cooperativa e com a cobrança da contribuição
sindical. Comunica a todos que está em curso a análise de proposta enviada pela ACAERT (Associação Catarinense
de Emissoras de Radio e Televisão), visando estender o Momento SIMESC para todo o Estado. Informa também
que a FENAM está convocando os médicos federais a aderir à greve nacional, iniciada solitariamente no Rio de
Janeiro, em 1º de fevereiro. O SIMESC foi convidado para participar da reunião preparatória do Fórum de Direito e
Saúde de Santa Catarina, promovido pela OAB/SC. A reunião será no dia 13 de março de 2014 e teremos
representante. Dr. Renato informa que o Momento SIMESC desta semana em todas as rádios será sobre
“mamografia”, da semana de 17 a 21 de fevereiro em Florianópolis foi sobre “câncer de pele”, na mesma semana em
Balneário Camboriú, Extremo Oeste e Blumenau foi sobre “intoxicação alimentar”, e que foi preparado um informe
para circular na Capital entre 06 e 12 de março sobre a “assembléia dos médicos vinculados ao Estado”. Informa
também que foi iniciado o estudo para implantação da Fan Page do sindicato. Foi encerrada a pesquisa do
COSEMESC sobre planos de saúde com a participação de 394 médicos. O documento será analisado e os resultados
serão apresentados nos próximos dias.
2.2. Plantão de Diretoria: Drª. Juliana não recebeu ligações. Dr. Flavio assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Roman informa que recebeu os relatórios trimestrais de Canoinhas e São Bento do
Sul, bem como as Atas de reuniões de Diretoria de Tubarão e Joinville.
Ordem do Dia:
3.1. Bolsa Residente X Bolsa Mais Médicos - parecer diretoria jurídica: Dr. Leopoldo apresentou estudo jurídico
a respeito de proposta de ação judicial, para obtenção de equivalência salarial dos residentes com os inter-cambistas
do Programa Mais Médicos. Opinou que esta proposta tem sérios entraves, jurídicos (é temerária e se assenta sobre
bases duvidosas), morais (sempre denunciamos o caráter falso,eleitoreiro, e ilegal do referido programa) e
contraproducentes (vai contra tudo que falamos e escrevemos a respeito). Após breve debate, sua avaliação foi aceita
e a recomendação de procurar outros meios para obter melhorias da bolsa dos residentes foi votada e aprovada.
3.2. COSEMESC / Reuniões com corpos clínicos: Dr. Cyro informa que compareceu juntamente com os Drs.
Vânio, Gilberto e Fernão na reunião da Maternidade Carmela Dutra no dia 17 de fevereiro, e esteve também com os
Drs. Dimitri e Eliane no Hospital Nereu Ramos no dia 19 de fevereiro. Informa também que será publicado no dia
27 de fevereiro o edital de convocação para Assembléia Geral dos Médicos no dia 12 de março. Solicitou a
participação de todos os diretores.
3.3. Encontros Sindicais. Dr. César informa que já foi enviado o 1º email para convocar os diretores regionais e da
executiva para participarem dos eventos. Permanece o titulo “Encontros sindicais” e acrescenta-se o subtítulo
“Sindicato: O que somos, e o que buscamos em 2014?”. Quatro assuntos foram escolhidos para a pauta das reuniões,
sendo eles: O núcleo acadêmico; O uso das sedes regionais; Momento SIMESC; A conjuntura política Estadual. Foi
decidido que dois assuntos serão discutidos em cada dia do evento. Os encontros ocorrerão nos dias 28 e 29 de
março em Jaraguá do sul, 25 e 26 de abril em Lages e 23 e 24 de maio em Florianópolis.
3.4. Ajuda de custo estudante de medicina haitiano: Dr. Renato solicita aumento da bolsa de estudo paga pelo
SIMESC ao estudante de medicina Lovensky Chaumette, do Haiti, devido aos gastos envolvendo o último ano de
seus estudos. A diretoria aprova o aumento.
3.5. Home Page/ E-mail Marketing: Em reunião com o gerenciador do home Page, recebeu-se uma proposta para
um novo modelo de site, o qual foi aceito pela diretoria. O e-mail marketing, que já esta em funcionamento desde
novembro de 2013, terá seu contrato assinado.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Movimento remuneratório dos médicos/SES. Pesquisa COSEMEC.
5. Assuntos informais: Nada a relatar.
Florianópolis, 24 de fevereiro de 2014.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva, servidora do SIMESC)

