Ofício 04/2014
Florianópolis, 13 de março de 2014.

Srs. Secretários
O Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa
Catarina (COSEMESC), após reunir-se em Assembleia Geral com os
médicos vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, vem comunicar que
concorda em estabelecer uma Agenda Positiva com o Governo do Estado,
oportunizando o debate à respeito das questões que envolvem a
remuneração da categoria, algumas delas já impressas na Minuta de
Protocolo de Intenções que nos foi apresentada.
Por absoluto respeito ao que foi decidido na Assembleia,
torna-se indispensável manter no debate a imediata aplicação do Piso
Salarial FENAM, hoje estabelecido em R$ 10.991,19 (dez mil novecentos
e noventa e um reais e dezenove centavos), por 20 horas semanais. Outras
questões importantes serão levadas à mesa nas reuniões que virão.
Necessário registrar que o COSEMESC propôs e os médicos
aceitaram manter a referida Assembleia sobrestada até às 20 horas do dia
02 de abril de 2014, momento em que ela terá seguimento.
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Esperamos poder, nesta retomada dos trabalhos, apresentar
uma proposta que mereça ser defendida pelo COSEMESC e não apenas
uma proposta que venha a ser apresentada de modo regimental.
Isto posto, Srs. Secretários, vimos dizer que estamos à
disposição para darmos inícios as conversações, o mais breve possível.

Atenciosamente,

Cyro Veiga Soncini
Presidente SIMESC
Coordenador COSEMESC

Ilmo. Sr.
Derly Massaud da Anunciação
M.D. Secretário de Estado da Administração
Ilmo. Sr.
Antônio Marcos Gavazzoni
M.D. Secretário de Estado da Fazenda
Ilma. Sra.
Tânia Eberhardt
M.D. Secretária de Estado da Saúde
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