Ata da 481ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 01/12/2014. 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. Roman informa sobre reunião da equipe técnica do COSEMESC na Secretaria da
Fazenda, tratando do piso FENAM para os médicos do Estado em 2015. Refere que encerrou um ciclo inicial de
três reuniões onde se debateu os números de ativos em cada categoria da progressão funcional, inativos, horaplantão, sobreaviso e esclarecimentos aos representantes do governo dos princípios e importância do piso
FENAM. É esperado que se inicie a análise de propostas do governo na próxima reunião agendada para o dia 03
de dezembro. Dr. Fabrizio informa que a Drª. Vanessa representou o sindicato no evento de 10 anos do Plano de
Previdência Quanta Unicred. Dr. César informa que hoje participou da reunião com os acadêmicos da 12ª fase da
UNISUL Pedra Branca, estando presentes também o advogado Erial de Haro, a jornalista Carla e a funcionária
Juliana, foi uma ótima reunião com boa participação dos acadêmicos. No dia 27 de novembro participou da
reunião do colegiado no curso de medicina da UFSC, foram debatidos diversos assuntos e o encerramento da
gestão do Prof. Carlos Eduardo Pinheiro de Andrade, assumindo a coordenação o Prof. Fabricio Neves
(Departamento de Clinica Médica). Informa que no dia 22 foi protocolado na Delegacia Regional do Trabalho
um pedido de mediação com a SPDM pelo descumprimento do Acordo Coletivo. Recebemos convite para a
formatura de Medicina da UFSC no dia 19 de dezembro. O Presidente da Comissão de Direito Sindical da
OAB/SC, Alberto Gonçalves, encaminhou pedido de ajuda financeira para o Iº Seminário de Direito Sindical que
acontecerá no dia 04 de dezembro no centro empresarial Terra Firme. Foi apreciado pela diretoria.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Leopoldo relata que recebeu uma ligação de um médico do PSF do município de
Barra do Sul relativo à falta de escala completa no Hospital local. Dr. Marcelo assume o plantão e na semana
seguinte será repassado o plantão para o Dr. Daniel.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. César informa que recebemos Ata de Reunião das Diretorias Regionais de Lages
(27/11/2014), Médio Vale (26/11/2014) e Chapecó (21/11/2014).
Ordem do Dia:
3.1. Averbação do tempo de serviço - SES: Dr. César faz um breve relato e passa a palavra aos advogados
Kleber Coelho e Marcos Luiz Rigonni Junior, para esclarecimentos sobre os andamentos da Aposentadoria
Especial (25 anos), Súmula 33 e aspectos da concessão de integralidade e sem paridade. Os advogados dão
amplo esclarecimento às questões levantadas e mais especificamente na questão relacionada a SES, que não
concede os 40% para os homens sobre o tempo celetista, o SIMESC buscará uma solução administrativa em
conjunto com a Assessoria de Previdência.
3.2. Reunião COSEMESC (26 novembro, 19h, CREMESC) – relato/encaminhamento: Dr. César comunica
que no dia 26 de novembro, esteve presente na reunião do COSEMESC juntamente com o Dr. Vânio, Dr.
Fabrizio e o advogado Rodrigo Leal. Os assuntos discutidos em pauta foram: Estratégias Políticas pós-eleições,
CADE, fechamento do Baile do Dia dos Médicos e planos de Saúde. Dr. César amplia a informação dizendo que
o COSEMESC formará uma comissão específica para tratar da lei 13.003, que torna obrigatória a existência de
contratos escritos entre as operadoras e seus prestadores de serviços.
3.3. AGO (05/12), RDP (06/12) – últimas providências: Dr. Vânio comunica que as Regionais de Itajaí e
Laguna ainda não encaminharam a prestação de contas e que já foi informado aos membros do conselho fiscal
sobre a reunião do dia 4/12 às 17h para apreciação das contas. Dr. Roman informa que a entrega de relatórios
trimestrais foi expressiva. Dr. Fábio informa que após o contato feito com os desligáveis tivemos o retorno de
filiação de 27 médicos. A coordenadora Terezinha informa que as regionais de Jaraguá do Sul e Chapecó não
participarão do evento. Sete dos onze médicos vitalícios confirmaram sua presença e já enviaram seus mini
currículos.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Avaliação da AGO e RDP; Situação dos médicos na Secretaria
Municipal de Florianópolis.
5. Assuntos informais: Dr. Leopoldo informa que foi homenageado pela SES, pelos seus 30 anos de prestação
de serviços.
Florianópolis, 01 de dezembro de 2014.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, funcionária do SIMESC).

