Ata da 448ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 17/03/2014. 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: Drª. Eliane relata e-mail recebido de Acadêmico de Medicina da UNIVALI acerca de proposta
de patrocínio para evento. Informa que fez contato com o Dr. Julio Fernandes, DR Itajaí, encaminhando tal proposta. Fará
novo contato para saber dos desdobramentos. Dr. Cyro relata reunião com o Prefeito de Florianópolis, no dia 12 de
março, presentes alem dele os Drs. César Ferraresi, Fabio Schneider, Vanessa Baulé e Giovana Ribeiro, e também
presentes os médicos Renato Figueiredo (Diretor Clínico) e Daniel Moutinho Jr. (Secretário Municipal de Saúde), ocasião
em que foram tratados assuntos de interesse da categoria. Dentre eles, a necessidade de melhorar a remuneração dos
médicos e a preocupação com a vinda de intercambistas para atender a população de Florianópolis. Ao final, o Prefeito
César Souza Jr. agradeceu a ação competente dos médicos de Florianópolis e reafirmou sua intenção de manter o diálogo
e a parceria. Notícia de jornal nos informa que “o TST suspendeu a proibição imposta ao Estado de celebrar contratos de
gestão com a OS – FAHECE” (que administra o Hemosc e o Cepon). Comunica que foi formalizada renúncia ao cargo de
Tesoureira Regional pela Drª. Silvana Nishimura (DR. Joinville) por questão de caráter pessoal. A Presidente Regional já
está ciente que as ações de tesouraria passaram a correr a seu encargo a partir do último dia 10. Em função de outras
renúncias/nomeações anunciadas, será convocada AGE no mês de abril para homologar as saídas e oficializar os
ingressos. Os Presidentes Regionais têm a tarefa de reavaliar a composição de suas diretorias. Drª. Vanessa Lisboa de
Almeida (Assessora Jurídica) informa acerca de reunião ocorrida na regional de Brusque com médicos especialistas da
Prefeitura daquele município. Estes médicos, no momento do Concurso Público estavam classificados como faixa II e
desde a posse estão como faixa I. Ainda mencionaram o aumento de 12,5%, determinado em portaria para todos os
médicos do município, exceto os especialistas. Alguns não recebem os valores devidos de insalubridade. Por fim quatro
pedidos de filiação ao SIMESC foram feitos. Camila (Assessora de Comunicação) informa que o “Momento SIMESC”
desta semana é sobre a chegada de mais intercambistas ao Estado.
2.2. Plantão de Diretoria: Sem ter sido acionado, Dr. César repassou ao Dr. Roman o telefone do plantão de diretoria.
2.3. Diretorias Regionais: Recebido atas de reuniões das Diretorias Regionais de Joinville e Lages. Também foi fechado
acordo de pagamento de sobreaviso a anestesistas do município de Rio do Testo, informa a DR Médio Vale.
Ordem do Dia:
3.1. Médicos SES – movimento por uma remuneração digna: Dr. Cyro comenta que devemos nos empenhar muito
agora nas negociações com os gestores do Estado, para não termos que nos desgastar com a seqüência do movimento
depois. Devemos dar ênfase a isto na reunião de amanhã do COSEMESC para construirmos uma proposta defensável.
Lembra que serão três membros de cada entidade na Comissão. Dr. Fabio comenta que a Assembléia foi muito
segmentada. Dr. Leopoldo diz que a negociação tem que ser objetiva, mas entende que o Dr. Cyro fez bem em ‘escutar’
os outros integrantes do COSEMESC. Dr. Cyro indicou o Dr. Leopoldo e o Dr. César para junto com ele serem os
representantes do sindicato na Comissão que negociará com o Governo do Estado.
3.2. Denúncia de mau atendimento por intercambista em Arroio do Silva: O SIMESC recebeu mensagens de e-mail
de colega médico denunciando exercício ilegal da medicina por médica cubana no Arrancadão de Caminhões em Arroio
do Silva, entre 13 e 16 de março. Dr. Cyro diz que o SIMESC deve ser apenas jurídico, analisará a questão para os
encaminhamentos necessários.
3.3. Encontros Sindicais - Dr. César apresenta convite que será enviado aos médicos. Informa que a comitiva está sendo
preparada e deverão comparecer (por parte da Executiva) os Drs. Renato, Cyro, Fabio e César. Outros diretores deverão
participar. Dr. Cyro sugere que convidemos outros médicos de expressão regional como os Drs. Caropreso e Xuxo. A
Coordenadora Terezinha comenta que após os contatos mantido com as DRs. de Blumenau e Rio do Sul, as mesmas não
terão representantes em Jaraguá do Sul. O Dr. César vai interagir com eles, pedindo esforço para que tenham
representantes no evento.
3.3.1. Núcleo Acadêmico: Dr. Cyro faz pré apresentação de amplo debate que será promovido, acerca da abordagem aos
acadêmicos em fase inicial e acadêmicos em fase final do curso.
3.3.2. Momento SIMESC: A Assessora Camila faz pré apresentação dos programas produzidos em nível estadual.
Pontua a repercussão dos mesmos na mídia.

4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Denúncia(s) de mau atendimento por intercambistas e Página
do SIMESC no Facebook.
5. Assuntos informais: nada foi relatado
Florianópolis, 17 de março de 2014.
(Ata redigida por Marcio Alex Cardoso, servidor do SIMESC)

