Ata da 458ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC Gestão 2012/2015
Data: 09/06/2014. Hora 19:30 horas. 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 informa que no dia 05/06, esteve em reunião com os acadêmicos de
medicina da UNISUL Palhoça, também estando presentes Dr. Gilberto, Jornalista Camila e a funcionária
Juliana. O SIMESC foi apresentado a todos (aproximadamente 20 formandos), e os presentes assinaram a lista
de presença, colocando seus e-mails e comunicaram que estão recebendo o Boletim Eletrônico do Acadêmico.
Dr. César comunica que enviou e-mail a todos os diretores regionais solicitando listagem dos médicos do
SAMU com suas especialidades médicas. Dra. Giovana informa que no mês de junho haverá dois novos
vitalícios: Dr. Marilone Pacheco Pires – CRM 2846 de Joinville e Dr. Manuel Inácio Mansur Fortes – CRM
8676 de Videira. Informa ainda que fez contato com as regionais de Joaçaba e Chapecó querendo saber sobre
reuniões com acadêmicos daquelas cidades. Jornalista Camila informa que o Momento e Informe SIMESC
dessa semana são sobre a Copa do Mundo. Que em algumas rádios da capital ainda veiculam sobre a Casa de
Apoio da Avos porque tiveram problemas de veiculação na semana passada, então está havendo compensação.
Na próxima semana começará a ser veiculado o Momento SIMESC sobre o XVII FEMESC em Brusque. Dr.
Cyro relata reunião do COSEMESC com a Superintendente dos Hospitais Públicos / SES, Dra. Cristina
Machado Pires, ocorrida no dia 5 de junho. Na pauta, questões ligadas ao programa de metas nas Unidades do
Estado e o desencadear dos trabalhos da comissão COSEMESC / Governo, visando redefinir a remuneração do
médico. Foi debatida também a atual inadimplência no pagamento do sobreaviso de Lages por parte do Estado,
o que pode vir a comprometer os trabalhos médicos naquela cidade. Informa ter recebido pedido de auxílio dos
médicos celetistas do CEPON, em negociação com a FAHECE. Recebemos convite para participar da
formatura da Medicina-UNISUL, a realizar-se no dia 25 de julho, em Tubarão. Comunica que haverá reunião
do COSEMESC no próximo dia 11 de junho, na sede SIMESC, para tratar dos últimos detalhes referentes ao
XVII FEMESC, em Brusque.
2.2. Plantão de Diretoria: Dra. Giovana relata não ter recebido nenhuma ligação relevante. Dr. Vânio assume
o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos atas das diretorias regionais do Médio Vale (05/05/2014) e Joinville
(28/05/2014).
Ordem do Dia:
3.1. Contratações Ilegais (Joinville, Videira etc.): Dr. Rodrigo Leal, advogado, comunica que ainda não
houve manifestação do juiz no Mandado de Segurança impetrado pelo SIMESC em Joinville. Que recebeu
ligação da coordenadora do Pronto Atendimento daquela cidade relatando que há duas escalas de trabalho para
os médicos, uma vinda da prefeitura e outra da empresa “Primeira Vida” e que estão trabalhando com escalas
duplas. Dr. Rodrigo solicitou que nos encaminhe cópia das escalas e um ofício relatando o fato, se possível com
o timbre da prefeitura. Ele irá juntar esses documentos ao Mandado de Segurança. Dr. Cyro traz para aprovação
da diretoria, a idéia de se fazer uma publicação no jornal local daquela cidade e preparar um momento SIMESC
abordando a contratação ilegal e a opinião do sindicato, como forma de “cutucar o judiciário” e alertar a
população. A ideia foi aprovada e irá para veiculação/publicação na próxima segunda-feira. Já em Videira,
sobre o pregão presencial para contratação de ortopedistas e psiquiatras, Dr. Rodrigo diz que está com a ação
pronta, mas que ainda não ingressou pois surgiu um novo fato. Relata que após pesquisa verificou que até o ano
de 2012 todas as contratações estavam dentro da regularidade e que a partir de 2013 até agora já foram 12
pregões presenciais, tanto para habilitação direta de profissionais quanto para empresas. Questiona se devemos
ingressar com o Mandado de Segurança apenas sobre o último pregão publicado ou se abordemos todos. Após
discussão, fica definido que se tomará as medidas judiciais cabíveis contra todas as licitações, de imediato
Mandado de Segurança e que será feito um trabalho de conscientização dos médicos daquela região sobre a
contratação irregular.
3.2. Revista do SIMESC (abril/ maio/ junho) encaminhamentos: Jornalista Camila faz a apresentação do
“espelho” inicial da revista SIMESC nº 145, explana sobre as principais matérias e solicita opinião/sugestão dos
diretores presentes. Sugestões foram feitas e acatadas. A data prevista para a apresentação final da revista é de
30 de junho e sua circulação final de julho. Foi feita ainda uma avaliação da revista SIMESC nº 144, na qual foi
avaliada como muito boa, com excelente qualidade. Dr. Fábio cita que houve elogios na unidade de saúde onde
trabalha de pessoas que não são da área médica.
3.3. FENAM – término mandato atual Diretoria – posicionamento SIMESC: O Presidente abre o debate
fazendo breve relato sobre os acontecimentos que estão levando a uma grave divisão no movimento sindical
médico brasileiro. Como é sabido, no Congresso realizado em novembro/2013 a atual diretoria da FENAM

“aprovou”, ao nosso ver, sem obedecer ao rito congressual, a prorrogação do seu próprio mandato em mais um
ano. O SIMESC, dentre outros sindicatos, não concordou com esta atitude e desde então vem participando do
grupo que deseja o retorno da normalidade na condução da Federação Nacional dos Médicos. Por entender que
até o dia 30 de junho de 2014 os mandatos da atual diretoria FENAM é legítimo, nenhuma sanção foi adotada
mas a data referida está chegando e por esta razão precisamos tomar algumas posições. São elas: pagamento
mensalidade FENAM? Desfiliação FENAM? Criar nova Federação? Renúncia dos diretores SIMESC ora
compondo a diretoria FENAM? Declaração pública de término de mandato? Expor a situação dentro do
COSEMESC? Após longo debate, os diretores presentes decidiram: 1 – não pagamento da mensalidade à
FENAM a partir da competência julho de 2014 (vencimento 05 de agosto) por entender que o mandato da atual
diretoria tem encerramento no dia 01 de julho deste ano (2012-2014). 2 – manter a filiação à FENAM, sem
criação de nova Federação de médicos. 3 – recomendar aos seus diretores ora dirigentes FENAM (Vânio
Lisboa - Diretor de Assuntos Jurídicos e César Ferraresi – Conselheiro Fiscal), que façam declarações públicas
de término de mandato, com data em 01 de julho de 2014. 4 – esclarecer aos parceiros do COSEMESC (e aos
médicos catarinenses) o que está ocorrendo na FENAM e o porquê de nossa decisão. 5 – não participar de
atividades FENAM, até mesmo para não legitimar ações que não tem legitimidade. O SIMESC continuará
acompanhando o desenrolar dos acontecimentos assim como a ação judicial que questiona a legitimidade das
decisões emanadas do citado Congresso da FENAM, realizado em novembro de 2013.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 2º semestralidade 2014; Diretoria de Comunicação e
Imprensa; FENAM Regional Sul Brasileira.
5. Assuntos informais: Não haverá reunião nos dias 23/06 (jogo do Brasil) e 30/06 (posterior FEMESC), mas
haverá reunião dia 24/06, terça-feira.
Florianópolis, 09 de junho de 2014.
(Ata redigida por Juliana da Silva, servidora do SIMESC)

