Ata da 465ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 04/08/2014. 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: Dr. Leopoldo informa sobre reunião ocorrida no SIMESC no dia 30 de julho, com os
médicos do CEPON e HEMOSC. Foi discutida proposta para acordo coletivo de trabalho, tendo sido acordados
alguns pontos que serão apresentados a FAHECE, após análise da assessoria jurídica. Dr. Renato Polli informa
que o “Momento SIMESC” desta semana é sobre “ficha limpa”. Já em Balneário Camboriú, no Jornal pagina 3,
será sobre “o legado da copa”. Informa ainda que “fechamos’’ contrato com a rádio Princesa de Xanxerê, para
iniciar o “Momento SIMESC” a partir de 05 de agosto. Desde a semana passada o Momento SIMESC passou a
circular na radio Vitoria em Videira. Dr. Cyro relata reunião com a Drª. Cristina Pires, Superintendente dos
Hospitais Públicos/SES, ocorrido no dia 30 de julho, ocasião em que foram tratadas questões ligadas ao SAMU,
à FAHECE e a necessidade de RH na área médica em algumas Unidades do Estado. Também conversamos a
respeito da RPM – o sistema de remuneração por metas em implantação nas unidades SES. Participaram da
reunião os colegas Vânio e Leopoldo. No dia 31 encontrou-se com a Srª. Tânia Eberhardt, Secretária do Estado
da Saúde, e lembrou à necessidade de iniciarmos o debate à respeito da remuneração do médico SES, de acordo
com compromisso já firmado com o governo. Participou de reunião do Grupo Resistência Democrática (aqueles
que se opõem à tentativa de prorrogação anti estatutária do mandado da atual diretoria da FENAM), no dia 31
de julho, em Brasília. Houve relato de visitas de nossos sindicalistas à varias autoridades (Casa Civil,
Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde), e outras virão (Ministério Publico do Trabalho, Entidades
Médicas, etc), assim como a definição de estratégias de ação para o futuro. As ações judiciais seguem seu
curso. Relata também sobre oficio enviado pela presidência da D.R Médio Vale dando-nos conta do pagamento
integral dos honorários devidos aos médicos do Hospital Beatriz Ramos, razão pelo qual a suspensão dos
atendimentos eletivos anteriormente prevista foi cancelada. Cyro informa ainda que manteve contato telefônico
com alguns Presidentes Regionais do SIMESC, encaminhando questões pontuais e trocando idéias a respeito do
momento que ora vivemos. Recebemos convite para participar da solenidade de posse da nova diretoria do
Sindicato Médico do Mato Grosso, que terá na presidência a colega Eliane Maria Siqueira Carvalho, e também
para participar da solenidade de abertura do IIº Fórum de Trabalho Médico em Blumenau. Foi apresentada ao
SIMESC proposta de co-patrocínio da edição do livro “O alegre e irreverente contador de histórias mágicas”,
de autoria do Dr. Osmard de Andrade, o que não será possível por limitações estatutárias.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Daniel não recebeu ligações. Dr. Gilberto assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: D.R de Joaçaba realizou reunião com formandos, dia 28 de julho.
3. Ordem do Dia:
3.1. Abandono de cargo – Diretores Regionais: Os Diretores da Executiva discutem o texto da “Resolução
que disciplina a exclusão de Diretores Regionais por abandono de cargo”. Foram sugeridos alguns ajustes sobre
o texto e o mesmo foi aprovado, “ad referendum”, da próxima reunião de Diretoria Plena.
3.2. “Outubro Rosa”: Beira Mar/Iguatemi: Dr. Renato Polli informa que junto com a jornalista Camila
Spolti visitaram o Shopping Beira Mar, onde foram bem recebidos. O local disponível para o evento já está
confirmado e o responsável pelo shopping pede exclusividade. A jornalista Carla Cavalheiro visitou o Shopping
Iguatemi, o responsável informou que não teria o espaço reservado e pede que seja contratada uma empresa
para a produção do evento. Dr. Cyro opina sobre a dificuldade logística para que o evento seja feito nos
shoppings, no mês de outubro, após amplo debate, se decide que a ação de visita da Diretoria Executiva aos
médicos em suas Unidades de Saúde deverá ser priorizada, estando descartado o evento nos shoppings neste
ano. Vamos, isto sim participar de todos os eventos vinculados ao “outubro rosa”, com apoio explicito.
3.3. Contrato estagiário: Dr. Renato informa que o contrato do estagiário Christian Wilson acaba no final do
mês de agosto e pede pela renovação. A renovação será feita.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 1º. Eleições 2014, 2º. Carta de Brusque, 3º. Revista do
Sindicato (avaliação).
5. Assuntos informais: Nada foi relatado
Florianópolis, 04 de agosto de 2014.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva, servidora do SIMESC).

