Ata da 301ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 09/08/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos): Zulma informa sobre envio de convocação para Assembléia da FENAM Regional Sul
Brasileira (antiga FMSB) a acontecer em 10/09 em Florianópolis, além de convite e envio de pauta para reunião a
acontecer no dia 11/09, a todos os presidentes dos sindicatos que a compõem; que o livro de registros do plantão de
diretoria encontra-se no armário da sala dos diretores e que a audiência solicitada pelo Simesc com o Prefeito de
São José ainda não foi agendada. Leopoldo informa sobre seu comparecimento ao lançamento do novo Centro de
Eventos da ACM no dia 05/08 pp. Renato informa que manteve contato com a Fisicursos, na pessoa de seu
responsável, informando sobre a decisão da Diretoria do Simesc em retirar a propaganda da pós-graduação latu
sensu em medicina ortomolecular do boletim médico. Cyro faz os seguintes informes: 1. que fez a entrega de ofício
do Cosemesc ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Judicialização da medicina); 2. sobre ida a Curitibanos /
Caçador / Videira, com comitiva formada por Cyro, Eliane, Vânio, Dr. Erial, Coordenadora Terezinha, funcionário
Marcelo e jornalista Andressa, para tratar entre outros, de Aposentadoria Especial, Jurídico, contratos com
Prefeituras, Judicialização da medicina, destacando a presença dos diretores das regionais (relato na home page).
Também se fez presente às reuniões, o médico sindicalizado, vereador por Florianópolis e candidato a deputado
federal no próximo pleito, Dr. Ricardo Camargo Vieira; 3. que recebemos a visita de médicos Residentes no
SIMESC, que informaram sobre paralisação a partir de 16 de agosto por tempo indeterminado; 4. que ficou
decidido que a diarista que presta serviços gerais no sindicato trabalhará como autônoma 3x por semana. Informa
sobre os convites recebidos, da Unimed Grande Florianópolis para o baile da Unimed que acontecerá no dia 28/08
e da Academia Catarinense de Medicina para no dia 21/08 às 11h, participar de homenagem à Dra. Wladislava
Mussi que completou 100 anos de idade. Dr. Renato representará o SIMESC nesse evento.
2.1. Plantão de Diretoria: Dr. Renato informa de telefonema de Dra. Ana Maria, de Pomerode, sobre material
enviado ao jurídico. Zulma assume plantão de Diretoria.
2.2. Diretorias Regionais: Nada enviado
3. Ordem do Dia:
3.1. FAHECE: Reivindicações dos Médicos – Presentes os colegas médicos: Felipe Kunen, Carolina Dutra, Maria
Eduarda Meyer, Felipe Barros, Karla Zanella, Mary Anne Taves, Renata Servidoni e Jaisson Bortolini do corpo
clínico do Cepon. Cyro informa aos presentes da reivindicação dos colegas, que estão lutando por melhores
salários e condições de trabalho. Leopoldo informa sobre reunião na FAHECE, para debater a proposta salarial dos
médicos. Faz a leitura da proposta elaborada pelo nosso assessor jurídico Ângelo Kniss, que deverá ser
encaminhada à FAHECE. Dr. Felipe lembra do adicional de produtividade a ser acrescido no pedido elaborado. Dr.
Felipe Barros questiona se o piso solicitado não pode ser o recomendado pela FENAM. Outra colega esclarece que
o contrato de gestão da FAHECE já estabelece isonomia salarial com os médicos do Estado (estatutários). Dr. Erial
esclarece que o que se busca é equivalência salarial. Cyro diz que deve ficar claro a carga horária. Dr, Kunen diz
que não está definida a maneira de acesso aos níveis maiores. Vânio lembra que a especialidade é que deve ser
considerado “top”. Dr. Erial esclarece que o percentual de especialização só pode ser requisitado se o contrato de
admisssão for para médico. A comissão de médicos é quem vai definir o texto final. Dr. Leopoldo fará a
intermediação entre SIMESC e médicos do CEPON.
3.2. Boletim Médico 130: Renato sugere aumento na cobrança de valores para as propagandas veiculadas no BM,
considerando que os valores não são majorados desde 2005. Fica decidido que: majoraremos os valores em 20% e
aceitaremos a proposta de uma pessoa da gráfica, que se propos a buscar outras propagandas para o BM com a
cobrança de 20% do valor pago ao SIMESC. Em relação aos temas para o próximo boletim, Cyro sugere como
matéria principal a eleição 2010, incluindo entrevista com os candidatos ao Governo do Estado, ouvindo deles as
propostas para as questões da saúde pelas quais lutamos; com o que todos concordam. Foram sugeridos ainda
outros assuntos para a composição do boletim, que deverão ser discutidos pelo conselho editorial.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Jurídico / eleição 2010.
5. Assuntos informais: Definição do local para a RDP no final do ano: Hotel Majestic. Data: 11/12/10.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC).
Florianópolis, 09 de agosto de 2010.

