Ata da 459ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC Gestão 2012/2015
Data: 16/06/2014. Hora 20:00 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: Dr. Fábio informa que, no dia 10/06/2014, foi publicado no Diário Oficial de
Florianópolis um decreto com a criação do grupo que irá discutir o cronograma da desoneração dos salários dos
profissionais da saúde que recebem gratificação SF e especialidades médicas. Dr. Gilberto informa que o
SIMESC impetrou mandado de segurança em desfavor do prefeito municipal de Videira: a ação tem como
objetivo discutir a ilegalidade da forma de contratação de médicos através de pregão. Dr. Renato Polli informa
que na semana passada foi concluído o contrato com mais duas rádios: a rádio 98 FM em Canoinhas e a rádio
Difusora em Rio do Sul. Agora totalizamos 18 rádios em 13 regionais, incluindo 14 cidades. O Momento
SIMESC desta semana em todas as rádios com as quais mantemos contrato e em Brusque é sobre o FEMESC.
Paralela a isso, estamos veiculando o Momento SIMESC sobre a falta de atualização da tabela SUS, mesma
informação que foi veiculada no informe SIMESC de sábado. Dr. Vanio comunica que na reunião do
COSEMESC, houve elogio e agradecimento por parte das entidades presentes sobre a atual condução do
COSEMESC por parte do seu atual coordenador, o que honra o SIMESC. Dr. Leopoldo informa que participou
no dia 10/06/2014 da reunião no CEPON onde estava presente o responsável pelo setor de metas da Secretaria
do Estado da Saúde, onde foram discutidos assuntos relacionados à RPM. Dr. Cyro relata reunião do
COSEMESC ocorrida no dia 11 de junho, presentes também os diretores Vanio Lisboa e Daniel Moreira,
ocasião em que foram acertados os últimos procedimentos na preparação do XVII FEMESC. Ficou combinado
que será montada uma comissão para organizar as atividades da semana do médico, em outubro. Informa que
houve contato de nossa assessoria jurídica com o juiz de Joinville que, palavras dele, “analisará o nosso
mandado de segurança” contra as contratações pela prefeitura até próxima quarta-feira. Decidimos aguardar,
sem publicação de nota em jornal, até lá. Comunica que recebemos convite do Hospital Infantil Joana de
Gusmão/Hospital Edith Gama Ramos – “50 anos a serviço da vida” no dia 24/06/2014 as 19h na ALESC.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Vanio relata não ter recebido nenhuma ligação relevante. Dr. Fernão assume o
plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos duas atas da diretoria regional de Blumenau (28/05/2014 e 04/06/2014).
Ordem do Dia: 3.1. FAHECE/CEPON: Dr. Cyro relata sobre o e-mail recebido do Dr. Alberto Pinho Neto
sobre a diferença salarial entre celetistas e estatutários contratados pela FAHECE/CEPON. Dr. André Mendes
Arent relata o desconforto que está gerando entre os médicos celetistas e estatutários, pois ambos fazem os
mesmos trabalhos e possuem diferença salarial. Informa que fizeram uma reunião com os médicos celetistas e
decidiram nesta, em protocolar documento junto a FAHECE/CEPON, solicitando reunião –
celetistas/FAHECE/CEPON/SES, para discutirem o respectivo assunto. Convidam o SIMESC a participar da
reunião. Dr. Cyro diz que foi correta a atitude deles, que o SIMESC está à disposição para ajudá-los. Em
primeiro momento devem aguardar algum tempo pela resposta da SES. Reforça que precisam estar unidos para
conseguirem o que querem. Dr. Cesar informa que sempre que conversou com a Dra. Cristina Machado Pires
(SES), sobre as questões do SAMU, sempre teve uma resposta rápida. Dr. Felipe Quintino Kuhnen, relata que a
dúvida deles é se só pedem a equiparação salarial ou se pedem a produtividade também, já que eles sempre
ultrapassam a meta estabelecida. Dr. Cyro coloca que eles devem pedir tudo o que for correto. Dr. André
Mendes Arent informa que o plano de cargo e carreira não é cumprido. Dr. Leopoldo os parabeniza e diz que a
mobilização tem que ser feita com a SES.
3.2. FRSB (FENAM Regional Sul Brasileira) – situação atual: Dr. Cesar faz um breve relato do que é a
FRSB, e informa que o mandato da atual Diretoria termina agora em julho. Desde que foi passada a presidência
para o (PR), não ocorreu cobrança e nem reunião. Relata que foi convocada uma assembleia de forma incorreta,
onde compareceram os sindicatos do PR, Caxias e Novo Hamburgo, os demais não compareceram. Foi
protocolada uma ação extra judicial contra essa reunião. Para resolver a questão é preciso fazer uma assembleia
para que ocorra a votação. A diretoria do SIMESC concluiu que os diretores que fazem parte da FRSB devem
entrar em contato com o atual presidente e com os outros sindicatos para convocar a assembleia.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 2º semestralidade 2014; diretores sindicais.
5. Assuntos informais: Segunda-feira dia 23/06/2014 não haverá reunião. A reunião será no dia 24/06/2014
sendo o jantar “junino”.
Florianópolis, 16 de junho de 2014.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora do SIMESC)

