Ata da 451ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 07/04/2014. 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. Fabio Schneider informa que o SIMESC recebeu pedido de ajuda de custo para a IIIº
Jornada Acadêmica de Pediatria. Resolveu-se contribuir com o valor de R$ 450,00, referente à cota nº 4. Os
benefícios são a divulgação da logomarca do SIMESC no folder informativo, no cartaz da jornada, no certificado,
entrega de folder e/ou exposição de banner, apresentação de comercial no projetor durante intervalos. Dr. Gilberto
informou que o termo de denúncia referente à atuação da intercambista que atuou na XXIV Arrancada Internacional
de Caminhões em Arroio do Silva, no dia 16 de março de 2014, já está pronta para ser protocolada no Ministério
Público, CREMESC e Ministério da Saúde. Jornalista Carla informa que o “Momento SIMESC” desta semana, em
todas as rádios contratadas, é sobre a judicialização da medicina. Drª. Eliane informa que em abril haverá dois novos
médicos vitalícios, o Dr. Luiz Fernando de Vincenzi e Dra. Zelita da Silva Souza, ambos de Florianópolis. Dr. César
informa que já foi assinado o documento de homologação do Acordo Coletivo entabulado entre o SIMESC e a
SPDM sobre o SAMU. O acordo será levado ao TRT de Florianópolis no dia 08 se abril. Dr. Vânio em companhia
do Dr. Rodrigo advogado representou o SIMESC em reunião com o corpo clinico da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, ocasião em que foi encaminhado documento para o prefeito solicitando a incorporação de 100% da
gratificação desonerada. Dr. Cyro tece comentários a respeito da mobilização dos médicos da SES em busca de
remuneração adequada. Após diversas reuniões com o governo, foi construída uma proposta que, em assembleia,
veio a ser aprovada pelos colegas presentes. Destaque-se que o compromisso firmado estabelece a busca da
implantação do piso FENAM para todos os médicos da SES. Comenta que já está convocada AGE para o próximo
dia 28 de abril, tendo como ponto de pauta a apreciação de renúncias e nomeações de novos diretores. Também
informa que esteve hoje no evento de lançamento do prêmio UNIMED SC de jornalismo, ocorrido na sede da
Associação Catarinense de Imprensa.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Vânio recebeu duas ligações sendo a primeira com questionamentos sobre a posição
da Assembléia em relação às negociações quanto aos aposentados do Estado. A segunda foi sobre o processo
licitatório para o CEPON, para contratação de um grupo de anestesistas, e preocupação em relação a duas
anestesistas que seriam demitidas em virtude dessas contratações. Drª. Eliane assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebidas atas da DR Joinville (19/03/2014).
Ordem do Dia:
3.1. Relatórios trimestrais das Diretorias Regionais: Dr. Roman informa que o prazo para entrega dos relatórios
das diretorias regionais, relativos ao primeiro trimestre, é o dia 10 de abril. Espera-se a entrega dos relatórios de
todas as diretorias regionais com conteúdo expressivo de ações sindicais realizadas no período. Algumas correções
foram feitas no site do SIMESC, melhorando o acesso e orientando quanto aos prazos de entrega. Também para
facilitar a elaboração dos relatórios foram enviados, para os secretários regionais, dados relativos ao número total de
filiados e inadimplentes de suas regiões.
3.2. Comunicação e imprensa:
a. Momento SIMESC Estadual, repercussão financeira nas DR’s: Dr. Cyro informa que recebeu pedido de ajuda
das regionais de Blumenau e Joinville, para o pagamento do “Momento SIMESC” que será veiculado em duas
rádios. Todos os presentes concordam que a veiculação deve ser feita em duas rádios nestas cidades para facilitar o
acesso dos programetes aos médicos e população. Devido ao alto preço de mercado da rádio-transmissão nestes
municípios, o pagamento de uma das rádios será feito pela D.E. e o outro pela D.R..
b. Revista do SIMESC nº 144 (jan/ fev/ março 2014): A jornalista Carla Cavalheiro apresentou a proposta da
revista, estado atual das matérias e previsão de conclusão dos trabalhos para envio da revista para a gráfica.
3.3. Reunião de Dirigentes Sindicais em SP – Relato/ encaminhamentos: Dr. Cyro informa que junto com o Dr.
César participou de reunião em SP, no dia 03 de abril. Relatam que estavam presentes outros 17 representantes de
sindicatos e se tratou da divisão ocorrida na FENAM devido à prorrogação do mandato da atual Diretoria. O assunto
entrará em debate nas reuniões da D.E.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Residência médica / Alterações dos cargos da Executiva.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 07 de abril de 2014.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva, servidora do SIMESC)

