Ata da 499ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 01/06/2015. 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. Cyro comunica que Diretores da Executiva estiveram presentes em evento realizado em São
Paulo no dia 21/05, ocasião em que foi feito o lançamento da Federação Médica Brasileira, e em Joaçaba em 25/05, debatendo
com a Diretoria Regional e outros colegas a proposta de contrato apresentada aos médicos pela Direção do Hospital
Universitário Santa Terezinha. Lembra que hoje está sendo divulgada a relação de eleitores, atendendo calendário de eventos da
eleição SIMESC 2015. Não houve impugnações (todas as chapas inscritas estão habilitadas). Recebemos do CREMESC o
Oficio Circular 31/2015, dando conta que o Dr. Antonio Silveira Sbissa assumiu hoje o cargo de Presidente do CREMESC,
substituindo o Dr. Tanaro Pereira Bez. Também nos foi enviado o Oficio 2406/15 informando o arquivamento da Sindicância
nº 216/14 que fazia referência a problema ocorrido com intercambista cubana. “Em atenção ao Protocolo nº 005021/14 –
30/05/14, emitido por V. Sa. em 07 de abril de 2014, que encaminha Representação em face do Responsável Técnico de Pessoa
Jurídica Equipe Vida Ambulância Ltda. e em face da Sra. Aliuska Guerra Alarcon, intercambista, para conhecimento e
providências deste Conselho, comunicamos que a matéria foi apreciada em reunião da 2ª Câmara Ética do CRM/SC, realizada
em 27 de abril de 2015, quando foi decidido o arquivamento da Sindicância por não estarem os intercambistas participantes
do programa mais médicos sujeitos à jurisdição dos Conselhos de Medicina, por não estarem inscritos neste Conselho de
Fiscalização profissional”. Dr. Renato Polli informa que ocorreu a renovação do Contrato do Momento SIMESC com as rádios
de Curitibanos, Canoinhas e São Bento do Sul. Dr. Rodrigo Leal, Assessor Jurídico do SIMESC, informa que foi realizada hoje
reunião de trabalho com a Comissão dos Médicos da PMF para análise do encaminhamento conforme a Lei Municipal nº
503/2014. Informa também que o Dr. Erial de Haro está participando hoje da reunião bimensal com a Diretoria Regional de
Blumenau. Foi entregue, para assinatura da Presidência, o recurso ao Conselho Superior do Ministério Público para reformar a
decisão de arquivamento do Inquérito Civil Público aberto para apurar a falta de aplicação do percentual mínimo por parte do
Governo do Estado, de acordo com a Emenda Constitucional nº 29. Foi entregue oficialmente à Presidência, Placa em
homenagem aos 35 anos do SIMESC, prestada pelo escritório parceiro LHML Direito Médico, por ocasião do seu aniversário
comemorado em 25/05. Esta placa será afixada na sala de reuniões. A Assessoria Jurídica previdenciária, na pessoa do Dr
Kleber Coelho, comunica que esteve na Secretaria da Saúde a fim de buscar informações acerca do ofício protocolizado em
nome do SIMESC em janeiro do corrente ano com o objetivo de requerer a mudança de orientação daquela instituição no
sentido de reconhecer administrativamente o tempo especial trabalhado pelo médico na condição de celetista, com a devida
conversão em tempo comum mediante a aplicação do fator 1,2 para mulheres e 1,4 para homens. O processo administrativo já
conta com parecer favorável da Procuradoria do Estado. Agora aguarda-se o parecer da Procuradoria Geral do Estado e,
posteriormente, a decisão final do Secretário de Saúde.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Cyro informa que não recebeu nenhuma ligação relevante. Drª. Vanessa assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos Atas de reuniões em Joaçaba: 05/05 e 25/05.
3. Ordem do Dia:
3.1. SIMESC 35 anos (22/05) – Reunião da FRSB (23/05) – breves relatos – Foi avaliado por todos os presentes como muito
positivo o evento. Dr. Gilberto fez comparação entre nossas recepções e outras que o SIMESC se faz presente e afirma que
estamos muito a frente no quesito organização. Foi lembrado também da emoção dos Novos Sócios Vitalícios, homenageados
neste evento (35 anos do SIMESC). Quanto ao dia 23, Dr. Vânio ressalta a palestra do Dr. Rodrigo Leal, o que logo é
referendado por todos. Destacou-se também a participação de Dirigentes de Sindicatos do Sul do País, a saber: SIMERS, Rio
Grande, Santa Maria, Novo Hamburgo e SIMERSUL (Criciúma).
3.2. AGE médicos municipários/ Florianópolis – encaminhamentos – Entre os dias 21 e 29 de maio foram feitas 26
inserções na mídia. Na primeira etapa da Assembléia, em 26/05, havia 100 médicos presentes. Drª. Vanessa elogia a estratégia
adotada pelo Presidente. Foi avaliado que a Assembléia começou de forma truncada, mas terminou bem - sendo sobrestada até
o dia 29/05 às 15h, quando foram reabertos os trabalhos. Com certo rigor, Dr. Cyro lembra que metade dos presentes não são
filiados ao SIMESC, e pede que o façam, pois o Sindicato não pode ser pautado por médicos não filiados. Muito elogiadas,
também, as respostas dos diretores SIMESC, que são Servidores da PMF a alguns colegas. Sobre as negociações com o
Prefeito, ficou claro o avanço nas propostas. Serão analisados pelos diretores os textos das moções de apoio às greves dos
professores e servidores da PMF, conforme definido em Assembléia (Atenção: a greve dos servidores municipais terminou
hoje!). Dr. Cyro parabeniza os diretores do SIMESC pela atuação neste processo e “cobra” a presença de outros diretores em
eventos futuros. As ações agora são para avaliar o enquadramento funcional, atendendo a Lei 503/2014.
3.3. Sedes Regionais – reavaliação de custos financeiros – Decidiu-se que é necessário alterar a forma como se dá o auxilio.
A sede geral deverá arcar com os custos de vale transporte e convênio médico de todos os servidores, inclusive das Diretorias
Regionais. Dr. Vânio comenta que uma forma de equilibrar despesas é cortando custos e aumentado receitas, através de novas
filiações e cobrança dos filiados inadimplentes. Dr. Cyro lança proposta de ‘auxilio sede diferenciado”, sendo que hoje está em
R$ 400,00/mês para todas as sedes regionais. A proposta, equânime, consiste em aumentar para R$ 500,00 (sedes com 3 DRs);
para R$ 600,00 (sedes com 4 DRs) e para R$ 700,00 (sedes com 5 DRs). Proposta aceita pelos presentes. Os Drs. Cyro e Vânio
falarão com as DRs sobre esta alteração do Auxilio Sede. Drª. Tanise Damas, Presidente Regional do SIMESC em Joinville,
que participou da reunião, encerra agradecendo o apoio constante da Executiva àquela DR e mantém seu compromisso de
prosseguir na luta.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Contrato UNIMED Florianópolis.
5. Assuntos informais: Feijoada UNICRED – Dr. Vanio e Dr. Fabrizio lá compareceram e comentam que estava muito boa.
(Ata redigida por Marcio Alex Cardoso, servidor do SIMESC).
Florianópolis, 01 de junho de 2015.

