Ata da 471ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 22/09/2014. 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): Dr. Renato Polli informa que o “Momento SIMESC” completou no dia 16 de Setembro um
ano de veiculação. São 26 Rádios, 19 Sedes Regionais e 21 Cidades contempladas até agora. Dr. Erial de Haro
(advogado) comunica que a assessoria jurídica do SIMESC recebeu hoje publicação oficial da sentença judicial que
deferiu o pedido do SIMESC para que se evitassem novas e se desfizesse as já existentes terceirizações ilícitas na
contratação de médicos pelo município de Videira. A decisão abrange a proibição do município em renovar os contratos
fraudulentos já existentes, proíbe lançar novos editais de pregão presencial para contratação de médicos através de
empresas terceirizadas, bem como determina a reestruturação do quadro de médicos municipários, através da regular
contratação por concurso público ou processo seletivo. Interessante notar que o Ministério Público opinou no feito
concordando com todos os argumentos do SIMESC, que foram albergados pelo juiz. Cabe recurso desta decisão e
continuaremos a monitorar os desdobramentos. Dr. Renato Figueiredo informa que ocorreu no dia 15/09, a primeira
reunião do grupo temporário de trabalho para desoneração das gratificações PSF e de especialidade Médica na Secretaria
Municipal de Administração, com a participação dos representantes da gestão e das categorias profissionais da saúde
envolvidas. As próximas reuniões serão nos dias 03,17 e 31 de outubro. Na primeira, a Secretaria de Administração
deverá apresentar um estudo atualizado de impacto para desoneração e na segunda reunião a Secretaria da Fazenda
apresentará um estudo de viabilidade. Dr. Gilberto comunica que foi assinado o acordo coletivo de trabalho 2014/2015 do
SINDES e SIMESC. No dia 12/09 o Dr. Dimitri participou da reunião da Comissão Estadual de Residência Médica de
SC. Agendadas visitações de todos os programas de Residência Médica com o objetivo de regularizar assim todos os
programas. Dr. Cyro relata reuniões ocorridas em Xanxerê e em São Miguel do Oeste, nos dias 11 e 12 de Setembro,
presentes também os Diretores Renato Polli (Executiva) e Gerson Zanusso (Chapecó), além de Eduardo Guerra, Flávio
Filappi e Edimar Romano (Xanxerê); Claudio Graciolli, Miguel Neme Neto e Romar Pagliarin Júnior (Extremo Oeste).
Diversos assuntos foram debatidos, em especial a posição do SIMESC (e dos médicos) na eleição que se aproxima.
Destaca o aniversário do “Momento SIMESC”, ocorrido no dia 16 de Setembro. Hoje estamos veiculados com
programetes em 26 rádios, de 21 regiões, levando a mensagem do sindicato e fazendo um contraponto às “coloridas”
propagandas oficiais (de todos os gestores). Os programetes também estão sendo disponibilizados para todos os médicos
em seus endereços eletrônicos. Comenta a participação de muitos Diretores da Executiva no encontro com os candidatos
ao governo do Estado de Santa Catarina, dia 15, promovido pela Associação Catarinense de Medicina. Convites: Posse do
Sindicato do Maranhão, dia 26 Setembro em São Luís e Posse dos Conselheiros Federais / CFM, dia 01 Outubro em
Brasília.
2.2. Plantão de Diretoria: Ligação de colega de Gaspar com questão ligada à publicação de Matéria Jornalística, foi
orientado pelo Dr. Cyro. Dr. Flávio assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro relata o recebimento da Ata de Reunião de Diretoria Regional de Blumenau.
Ordem do Dia:
3.1. Resoluções CFM 1490/98 e 1493/98 – análise/posicionamento: Dr. Cyro comenta sobre as resoluções CFM de 98
que fazem referência ao auxiliar médico em cirurgia. Abre a palavra aos diretores presentes que discutem o artigo que
gerou questionamento quanto a necessidade da presença de auxiliar, ficando claro que o que se impõe é que “o médico se
assegure previamente das condições indispensáveis à execução do ato, inclusive quanto a necessidade de ter como
auxiliar outro médico...”. Trata-se portanto de uma “avaliação de necessidade” e não uma “imposição”. Faremos contato
com nossos representantes no CFM para esclarecer ainda mais o assunto.
3.2. FENAM/FRSB – situação atual: Dr. Cyro relata a notícia lida no site da FENAM dando conta de eventual
convocação do Conselho Deliberativo no mês de novembro, com a intenção de aprovar “alterações estatutárias”. Dentre
elas, a possibilidade de reeleição do presidente, contrariando o atual estatuto que estabelece rodizio entre as Federações
Regionais. A FESUMED (Federação Sudeste) já “fechou questão” contra esta intenção. A FRSB está acéfala. Vamos
tentar reergue-la, iniciando contatos com os colegas do Rio Grande do Sul. A posição do SIMESC é contra mais esta
tentativa de “golpe” por parte da atual diretoria da FENAM.
3.3. Repasses Financeiros às Diretorias Regionais – acrescentar mais um condicionante: É aberto debate quanto a
necessidade da realização de reuniões periódicas por parte das DRs com Sede. Apenas Blumenau e Joinville tem reuniões
regulares. Após diversas manifestações dos Diretores da Executiva presentes, se definiu estabelecer um critério mínimo
para fazer jus aos repasses financeiros. Esta exigência será limitada às regionais que possuem sede. No entanto, as outras
regionais também são orientadas a terem reuniões de diretoria regional regulares. A decisão será apresentada “ad
referendum” da próxima RDP. Assunto pautado para a próxima reunião de Diretoria.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Cartilha do SIMESC e Classificação de risco da Secretaria do Estado de
Saúde.
5. Assuntos informais: Sem assuntos.
Florianópolis, 22 de setembro de 2014.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla, funcionário do SIMESC).

