Ata da 503ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 06/07/2015. 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. Fabrizio informa que a contratualização dos médicos na UNIMED Florianópolis,
foi esclarecido pela diretora de serviços próprios Cristiane Quadros. Os contratos se baseiam no modelo de
prestação de serviços, afim de regularizar o pagamento via emissão de notas fiscais. Dr. Cyro faz breve relato
da AGE/Médicos Municipais de Florianópolis, dia 01 de julho, que estava sobrestada desde o dia 29 de maio.
Em conclusão, os médicos presentes decidiram “acompanhar a implantação do enquadramento funcional e
propor as correções necessárias”, como por exemplo a questão dos médicos com jornadas de vinte horas, que
receberam remuneração não proporcional aos colegas de 40 horas. Durante todo o transcurso da assembleia (em
seus três dias) contamos com a presença e participação de aproximadamente 150 médicos, metade dos quais
ainda não filiados. O presidente entende que a luta dos médicos restou vitoriosa, em especial pelo fato de que
com o novo PCCV todos os descontos ilegais que eram praticados na remuneração foram finalmente deixados
para trás (competência maio/2015). No dia 03 de julho de 2015, ele o Dr. Leopoldo e a Drª. Vanessa Baulé
representaram o SIMESC em reunião do corpo clínico do Hospital Infantil Joana de Gusmão (presentes 40
colegas), discutindo com o COSEMESC o “piso FENAM” para os médicos da SES. A opinião de todos é que
devemos prosseguir lutando por uma remuneração melhor. Também no dia 03/07 o SIMESC esteve em
Araranguá, ocasião em que foram apresentados em reunião os novos diretores: Stefanio Oliveira, Andrea Souto
Aguiar e Alexandre Godói. Várias questões trabalhistas fizeram parte da pauta que veio a seguir e os médicos
presentes (aproximadamente 15) puderam interagir com a nossa comitiva composta pelos Drs. Vânio, Fabrizio,
Eliane, os advogados Erial e Cedemar, a jornalista Camila, a coordenadora Terezinha e a servidora Juliana.
Também participou da reunião a Srª. Anelise Lisboa. Tornaram-se sócios vitalícios os Drs. Paulo Pecoits e
Artur Barreto (Florianópolis), Osvaldo Pacheco e José Carlos Bednarzuk (DR Mafra). Fomos convidados para
participar do VI Fórum do Ensino Médico em Brasília nos dias 27 e 28 de agosto e, em especial, da sua etapa
regional Sul em Florianópolis no dia 17 de julho. Também recebemos convite para participarmos da solenidade
de formatura de medicina/UNISUL, dia 31 de julho.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Renato Figueiredo relata não ter recebido ligação. O plantão permanecerá com o
mesmo até o dia 13 de julho. Dr. Fabio assumirá o plantão a partir do dia 13/07.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro informa que recebemos atas das Diretorias Regionais de Joaçaba (30/06) e
Rio do Sul (17/06). Dr. Roman comunica que já recebemos os relatórios trimestrais das regionais de Balneário
Camboriú, Centro Oeste, Joaçaba e São Bento do Sul. Dr. Vânio informa que já recebemos as prestações de
contas das seguintes Diretorias Regionais: Araranguá, Rio do Sul, Joaçaba, Lages, Extremo Oeste, Médio Vale,
Centro Oeste, São Bento do Sul e Joinville.
Ordem do Dia:
3.1. Liberação de horários – diretores Executiva e Regionais: Dr. Cyro informa que o período de liberação
das horas na SES encerrar-se-á no próximo dia 13 de julho. Na Prefeitura de Florianópolis, não há data
estabelecida. A nova diretoria deverá decidir quem será atendido com a liberação parcial de horários e novo
oficio deverá ser encaminhado aos gestores. Dr. Vânio, novo presidente, fará os devidos encaminhamentos.
3.2. Estatuto Federação Médica Brasileira – proposta/posicionamento: A diretoria executiva analisa todo o
estatuto, discutem e fazem alguns ajustes. Dr. Cyro encaminhará as propostas à comissão que está analisando
este novo modelo.
3.3. Revista do SIMESC 149: As jornalistas Carla e Camila fazem a apresentação da revista 149. Informam
que na quinta feira já será enviado para a gráfica. A diretoria executiva sugere alguns ajustes.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Não haverá reunião no dia 13/07/2015, devido a posse da nova
diretoria.
5. Assuntos informais: Nada relatado.

Florianópolis, 06 de julho de 2015.

(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora do SIMESC)

