Ata da 264ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 21/09/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes: Zulma informa sobre contato com Dra. Margot Zukowsky de Blumenau e sobre tentativa de contato
com Dr. Olavo Schmidt de Videira, sócios vitalícios, no intuito de obter dados biográficos dos mesmos para o
Boletim Médico 126. Dr. Erial informa que foi procurado por médico do Instituto Federal de Santa Catarina por
questões de ordem trabalhista e que após analisar a questão trará maiores informações. Vânio informa sobre
reunião do Simesc, com a Secretaria de Estado da Saúde, representada pela Sra. Carmen Zanotto, onde ele, Cyro e
Cesar se fizeram presentes, assim como a jornalista Simone e cuja pauta contemplou os seguintes assuntos: 1.
Liberação de servidores médicos que cumprem mandato como diretores do Simesc, tendo ficado definido que o
pedido será enviado diretamente à Secretaria de Estado da Saúde; 2. Informações a respeito do desconto
previdenciário dos médicos Residentes / SES. 3. Pagamento da hora plantão versus teto salarial do Governador,
assunto não resolvido e que será levado para discussão na próxima reunião do Cosemesc; 4. Questões ligadas à
GDPM. 5. A Secretaria falou a respeito da descompactação da tabela de honorários, que prevê aumentos
diferenciados, atendendo os de nível superior (que foram mais prejudicados no aumento do PCV). 6.
Aposentadoria especial, tendo o Simesc informado da sua intenção em contatar o Iprev (Instituto de Previdência)
para viabilizar a concessão da referida aposentadoria. Vânio traz para a Diretoria uma reclamatória que recebeu de
colega médico do SOS Unimed – Dr. Ailson Confúcio de Lima, que acha serem os médicos com mais de 80 anos
merecedores de homenagem por parte do Simesc. Sugeriu que o Diretor Jurídico e a Diretora Social analisem a
questão. Cyro informa sobre reunião do Cosemesc com a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria da
Administração, estando presentes pelo Simesc ele e Cesar, cuja pauta foi a Gratificação de Desempenho e
Produtividade Médica (GDPM), com discussão sobre a progressão não aplicada nos últimos 2 anos e os critérios
para progressão. Cesar informa que ficou decidido que as entidades médicas apresentarão uma sugestão dos
critérios para a progressão e que haverá uma nova reunião no dia 29 de setembro pv.
3. Ordem do Dia:
3.1. Boletim Médico 126 – Renato, diretor de imprensa e a jornalista Simone apresentam o esboço do boletim para
avaliação. São apresentadas as duas sugestões de capa que temos e após votação, escolhida uma delas. Simone
discorre sobre os assuntos que serão abordados no boletim e informa sobre os dois novos anúncios que serão
publicados. Os textos das matérias já prontas são distribuídos entre os diretores, que procedem à leitura e fazem
sugestões de ajustes.
3.2. Parcerias Sindicais – Cyro informa sobre mensagens recebidas do presidente da ACM, Dr. Genoir Simoni e
do conselheiro do Cremesc, Dr. Anastácio Kotzias, comentando sobre a nota de repúdio contra os médicos
publicada no Diário Catarinense do dia 13/09 pp., conclamando a uma atitude por parte das entidades médicas.
Todos os diretores presentes se manifestaram, havendo consenso de que nenhuma resposta deva ser dada às
acusações. Contudo, houve concordância em que se busque uma conversa com os sindicatos Sindprev e Sindsaúde
e que o assunto seja debatido em reunião do Cosemesc.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião: Boletim Médico 126 / Representações.
5. Assuntos informais: Nada discutido
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 2ª secretária da Diretoria Executiva do Simesc)
Florianópolis, 21 de Setembro de 2009.
Reforma Ortográfica: Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por “r”
ou “s”. Nesse caso, duplicam-se essas letras (ex.: antirrábico).

