Ata da 475ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 20/10/2014. 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. Renato Polli apresentou e-mail enviado pelo senhor Mário Petrelli, presidente do
Grupo Ric/Record, para parabenizar o presidente do SIMESC pelo artigo alusivo ao dia do médico publicado no
jornal Noticias do Dia e declarou apoio à causa dos médicos. Dr. César e Dr. Erial de Haro (advogado) participaram
hoje de reunião na SPDM. Debatidas questões relativas ao acordo coletivo de trabalho para os médicos do SAMU.
Informa que a SPDM não possui condições imediatas de arcar com as solicitações feitas em nome do corpo clínico
do SAMU. Segundo informações a SPDM não recebe repasse por parte da SES há três meses. Ficaram de em
conjunto com a SES construir uma proposta que deverá ser levada para assembleia programada para o dia 12 de
novembro. Dr. Renato Figueiredo informa que recebeu pedido de apoio dos médicos do Centro de Saúde Trindade,
por estarem sendo pressionados pela direção do Distrito Leste a fazerem o atendimento dos detentos do presídio
feminino, localizado no bairro Trindade, sob responsabilidade do Governo Estadual, devendo garantir um
atendimento de 4 horas semanais no interior do presídio. Solicitaram apoio do SIMESC e orientação jurídica de
como proceder já que tal atividade não está prevista no contrato de trabalho. Dr. Erial já foi informado e
receberemos os colegas para uma reunião dia 27/10/14 às 18:00h na sede do Sindicato. Dr. Cyro relata reunião do
COSEMESC, ocorrido no dia 15 de Outubro, presentes além dele pelo sindicato os Drs. Gilberto, Fabrízio, Dimitri e
a Drª Eliane. Foi definida a data para a realização do FEMESC 2015, a se realizar em Rio do Sul nos dias 19 e 20 de
Junho. Também foram definidas as palavras finais do oficio a ser enviado ao Governador. Tratou-se da negociação
em curso com o Governador do Estado buscando melhoria da remuneração dos médicos vinculados ao Estado. Ao
final, o Dr. Aguinel Bastian Jr. transferiu a Coordenação do COSEMESC ao Dr. Rafael Klee de Vasconcelos,
presidente eleito (hoje empossado) da ACM. Foi realizada hoje reunião do COSEMESC com o Governo do Estado
(Secretaria do Estado da Saúde, Secretaria da Fazenda e Secretaria da Administração) tendo como ponto de pauta a
remuneração dos médicos balizados pelo piso FENAM vigente. Os gestores reafirmaram a intenção já colocada na
Carta de Compromissos de construir essa proposta e foi agendado um calendário de reuniões de trabalho. Participou
com outros diretores da solenidade de posse da nova diretoria da Associação Catarinense de Medicina, ocorrida no
dia 17de Outubro. Neste mesmo dia foi realizado o jantar do dia do médico, promovido pelo COSEMESC e entende
que foi um sucesso, com comida boa, bebida gelada e lugares completamente tomados. Estamos todos de parabéns.
A Drª Juliana Stradiotto Steckert, segunda Secretária da diretoria executiva, apresentou pedido de renúncia, por
razões particulares. Recebemos os seguintes convites: Unimed Florianópolis: Inauguração do hospital, dia 08/Nov às
16:30h. Unicred Florianópolis: Inauguração da Agencia Beira Mar, dia 24 Out às 19h. Posse da diretoria da
Federação Centro Oeste e Tocantins, dia 18 de Outubro. Posse da diretoria do Sindicato dos Médicos de Niterói, dia
07 de Novembro.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. César recebeu ligação de colega médico referente a possível contratação de nova
equipe de Intensivistas para cobrir escala no Hospital Maicé (Caçador), em detrimento dos atuais plantonistas. Foi
enviado documento a direção do Hospital. Estão aguardando esclarecimentos. Dr. Fabrizio assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: Recebemos ata de reunião da Diretoria Regional de Joinville, realizada no dia 01/10/14.
Dr. Roman informa que mais três regionais entregaram o relatório trimestral.
Ordem do Dia:
3.1. Médicos SMS Florianópolis: Dr. Renato Figueiredo comunica que o grupo temporário de trabalho para estudo
da desoneração da gratificação do PSF realizou a 3º reunião no dia 16/10. A Secretaria de Planejamento apresentou
uma planilha com o demonstrativo de impacto financeiro, na qual a desoneração está representada na 14º prioridade.
A Secretaria de Planejamento reforçou que a implantação do PCCS aprovado na Câmara de Vereadores é prioridade
por abranger uma quantidade maior de servidores. Dr. Cyro comenta que os médicos têm perdas significativas e o
momento exige um contato com o Prefeito que deve honrar o compromisso assumido previamente com os médicos.
Assim será feito.
3.2. Nova Sede Tubarão: Dr. Cyro informa sobre reunião ocorrida na Sede de Tubarão, com médicos daquele
município, com questões referentes ao trabalho vinculado à Prefeitura. Dr. Cyro relata que foi muito produtiva a
reunião e há perspectiva de um bom trabalho à ser realizado com a DR de Tubarão. Comentou também sobre o novo
espaço da D.R., é um espaço amplo, bem localizado e com ótimas instalações. Drª. Eliane ressalta que “Temos que
continuar dando suporte às regionais, assim obteremos ótimos resultados”. Dr. Fabrízio também gostou do evento.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Eleições SIMESC, Mudanças no Estatuto para eleições eletrônicas.
5. Assuntos informais: Sem assuntos informais.
Florianópolis, 20 de outubro de 2014.
(Ata redigida por Adriano Lucas Gazolla, funcionário do SIMESC).

