Ata da 567ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 23/01/2017. 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. Expediente:
2.1. Correspondências recebidas: E-mail da Promotoria de Justiça de Fraiburgo solicitando informação do
valor dos honorários de um perito para realizar exame de conjunção carnal. Carta de renúncia do Diretor de
Comunicação e Imprensa, Dr. Cyro Soncini.
2.2. Correspondências expedidas: Ofício 1, 2, 3 e 4/2017, referentes ao movimento dos médicos da Prefeitura
Municipal de Florianópolis.
2.3. Encaminhamentos: Agendar uma Assembleia Extraordinária para recomposição da Diretoria Executiva,
conforme o regimento interno.
3. Informes (40 minutos):
3.1. Diretoria Executiva: Dra. Vanessa Almeida, advogada do SIMESC informa que foi publicada no Diário
Oficial do Estado no dia 17/01 a lei 17097/17 que configura os atos de violência obstétrica, estando tal lei em
vigor a partir de então e será regulamentada em até 60 dias; informa ainda que no dia 03/02 ocorrerá na
Delegacia Regional do Trabalho, rodada de negociação acerca do Acordo Coletivo de Trabalho do Hospital
Regional de Araranguá, com participação do Estado de SC. Dr. Oscar Cardoso Dimatos informa que no dia
16/12/16 representou o SIMESC na cerimônia de colação de grau do curso de medicina da UFSC. Carla
Cavalheiro, jornalista, informa a renovação de contrato do Momento SIMESC nas rádios Jaraguá do Sul, CBN
Diário, Guarujá e Antena 1, informa também que a Revista 154 foi encaminhada para a gráfica na sexta-feira
próxima passada. Dr. Daniel Moreira informa que Estado de SC mudou regras da previdência para servidores,
principalmente com relação às pensões.
3.2. Plantão de Diretoria:
Dr. Vânio Cardoso Lisboa concedeu duas entrevistas para a RBS e o SBT. Celular fica com o Dr. Fernão
Bittencourt Cardozo.
3.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
4. Ordem do Dia:
4.1. Situação dos Hospitais do Estado:
Dr. Daniel informa que alguns médicos estão reclamando que não estão recebendo a retribuição por
produtividade médica, RPM. O problema antigo dos médicos reguladores que nunca receberam a
produtividade, bem como a definição parcial de metas mais rigorosas. Também reclamam da falta de
equipamentos e medicamentos além das dificuldades para realizar procedimentos de alta complexidade que
geram custo para o Estado. Dr. Leopoldo Alberto Back fala que a arrecadação do Estado diminuiu e que a
impressão é que eles estão dando “um jeito” para diminuir o valor repassado para os médicos. Dr. Vânio sugere
que visitas sejam feitas aos hospitais estaduais com seus respectivos diretores clínico, técnico e geral para saber
a real situação de cada unidade. Após essas visitas Dr. Vânio agendará reunião com o assessor do governador.
4.2. Avaliação do movimento dos médicos da PMF:
Dr. Vânio apresenta breve histórico das ações tomadas pelo SIMESC após o pagamento parcelado dos salários
dos servidores municipais. Afirma que o SIMESC apóia o movimento grevista, pois o pacote de medidas do
prefeito traz prejuízos para os médicos e demais servidores. Dr. Renato Figueiredo afirma que a sessão que está
em andamento na Câmara dos Vereadores é crucial. Ressalta que o movimento está forte, embora os servidores
da educação estejam de férias. Dr. Renato estima que em torno de 4 mil servidores estejam engajados na
manutenção da greve. Dra. Giovana sugere acionar judicialmente a PMF a fim de anular a sessão de votação do
pacote de medidas. Dr. Fabio Alves Schneider informa que tal solicitação de ação judicial foi feita por ele para
a assessoria jurídica, mas aguarda a avaliação dos advogados. Dra Vanessa Almeida coloca as possibilidades de
judicialização que podem ser executadas inclusive durante esta madrugada. Dr. Vânio sugere aguardar os
desdobramentos e após utilizar as medidas judiciais. Também enviará ofício ao SINTRASEM solicitando
assento na mesa de negociações junto à PMF e reforça a importância do apoio institucional, especialmente o
apoio jurídico e da imprensa.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião: Nada relatado.
6. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 23 de janeiro de 2017.
(Ata redigida por Jean Proencio, funcionário do SIMESC e revisada pela
Dra. Vanessa Andréa de Souza Baulé, 1ª Secretária do SIMESC)

