Ata da 568ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 30/01/2017. 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: Carta do Hospital Marieta Konder Bornhausen (Itajaí) convidando para a
cerimônia de formatura dos Médicos Residentes daquele hospital, em 17 de fevereiro, 20h.
2.2. Correspondências expedidas: Nada a relatar.
2.3. Encaminhamentos: Nada a relatar.
3. Informes (40 minutos):
3.1. Diretoria Executiva: Dr. Oscar Cardoso Dimatos informa que participou de reunião no dia 25/01,
juntamente com o presidente do SIMESC, Dr. Vânio Lisboa para tratar da jornada de trabalho dos médicos do
Hospital Universitário (HU). Estavam presentes a vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), professora Alacoque Lorenzini; a superintendente do HU-UFSC, professora Maria de Lourdes
Rovaris; a diretora de Medicina do HU-UFSC, Dra. Adriane Pogere e médicos do HU-UFSC. A Assessoria
Previdenciária apresentou nesta oportunidade parecer escrito acerca do impacto das mudanças legislativas no
âmbito do serviço público municipal de Florianópolis.
3.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fernão continua com o plantão.
3.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
4. Ordem do Dia:
4.1. Movimento dos médicos da PMF:
Dr. Vânio passa a palavra ao Dr. Renato que faz um balanço da situação do movimento da greve dos médicos
servidores municipais de Florianópolis. Dr. Renato informa que está participando do comando de greve
representando o SIMESC. Relata que o calendário da mobilização é extenso e na avaliação de 90% dos
médicos, em resposta a uma “enquete” é de que não podemos recuar. Relata que alguns colegas médicos
continuam trabalhando, mas acha que isso é esperado. Ressalta o ótimo trabalho da Assessoria de Comunicação
e Imprensa do SIMESC. Relata que os médicos do corpo clínico foram convocados para uma reunião dia 01/02,
quarta-feira às 09h, para definição de atividade mínima de trabalho. Relembra que dentre os vários pontos
negativos do Pacote de Projetos do município, destaca a extinção do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos
(PCCV) sem ao menos ter um novo projeto que o substitua, com conseqüências irreparáveis. Dr. Cesar alerta
que a intenção do projeto de parceria público-privada é de terceirizar os serviços da PMF. Dr. Fábio comenta
que não existem coordenadores e chefias nas unidades de saúde e que o secretário de saúde ainda não foi
nomeado. Dr. Leopoldo pondera que este projeto só vislumbra perdas aos servidores, resta apenas avaliarmos
os pontos que mais interessam aos médicos municipais e assim concentrar os esforços neles. Dr. Fabio salienta
que a retirada do PCCS e horas extras é inconstitucional. Dr. Oscar parabeniza os esforços do Dr. Renato e
sugere maior participação dos demais diretores. Dr. Vânio confirma com o Dr. Rodrigo, advogado do SIMESC,
os possíveis passos jurídicos e solicita empenho e celeridade da Assessoria Jurídica.
4.2. Situação dos Hospitais do Estado:
Dr. Vânio informa que o Ministério Público do Trabalho convocou o Estado e a SPDM para uma audiência
agendada para o dia 03/02, no Delegacia Regional do Trabalho, às 10h, para tratar do Hospital de Araranguá.
Dr. Vânio lembra que haverá uma reunião preparatória no dia 01/02 às 17h na SES juntamente com as demais
entidades médicas e o novo Secretário de Estado da Saúde, Dr. Vicente Caropreso. Nesta oportunidade será
discutido com o Secretário um documento que será entregue antecipadamente com as principais reivindicações.
Além do presidente, confirmaram presença na reunião preparatória os Drs. Leopoldo e Gilberto. Para a reunião
no TRT ficou confirmada a participação dos Drs. Fábio e César, além do Presidente Dr. Vânio.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião: Movimento dos Médicos da PMF; SES/SC.
6. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis; 30 de janeiro de 2017.
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