Ata da 292ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 24/05/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificação no corpo da mesma.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Vânio informa que manteve contato com obstetras do hospital Regional São José que na sua
maioria não teve registrado no seu contra cheque o valor correspondente à progressão da GDPM em valor máximo.
Roman relata que o número de reclamações no hospital Governador Celso Ramos foi pequeno. César informa que quadro
semelhante foi verificado com os plantonistas da emergência do hospital Florianópolis (clínicos / cirurgiões e pediatras) e
que manteve contato telefônico com o Dr. Edson Witkoff (Diretor Técnico) e o mesmo informou que a unidade hospitalar
em questão enviou à Secretaria de Estado da Saúde, planilha indicando a progressão da GDPM plena aos médicos de toda
a emergência. César informa ainda artigo do Diário Catarinense de 24 de maio assinado pelo Presidente da Sociedade
Brasileira de Clinica Médica relatando o fechamento da Faculdade de Medicina de Nova Iguaçu (RJ) por comissão do
MEC que é presidida pelo Dr. Adib Jatene. Cyro informa sobre repercussão positiva do oficio circular n° 006/10 de 22 de
abril de 2010, que foi enviado aos Prefeitos de Santa Catarina solicitando equivalência salarial entre médicos da
estratégia em saúde da família e médicos especialistas; informa sobre oficio recebido da UNIMED / Canoinhas afirmando
que a partir de 2011 os seus cooperados poderão optar, conforme pontuação obtida, pelo ressarcimento dos valores das
mensalidades do SIMESC ou da Associação Catarinense de Medicina; informa sobre solicitação do Presidente da Câmara
Municipal de Florianópolis Vereador Gean Loureiro sobre Projeto de Lei tramitando naquela casa (PL n° 1067/2010)
ficando César como relator para analise do mesmo; informa sobre visita ao SIMESC do vereador em Florianópolis Dr.
Ricardo Vieira (médico filiado) e pré-candidato a Deputado Federal manifestando interesse em participar do FEMESC.
2.2. Plantão de Diretoria: César informa que no período de 17 a 24 de maio recebeu telefonema da Dra. Caroline
Malkowski (Criciúma) procurando orientação de como proceder pelo fato de ter sido impedida pelo Sindicato dos
Municipários daquela cidade de prestar atendimento em sua unidade de saúde devido à paralisação da categoria.
2.3 Diretorias Regionais: Informe da Diretoria de Lages que solicita ao jurídico modelo de contrato para firmar acordo
final entre Secretaria Municipal de Saúde/ Hospital/ Corpo Clínico estabelecendo os valores e as especialidades incluídas
nas modalidades de plantão presencial, sobreaviso remunerado e chamadas remuneradas. Informe da Diretoria Regional
de Caçador, com copia de manifesto lançado em jornal local, em conjunto com a Associação Médica de Caçador em
defesa da manutenção da ala psiquiatra do Hospital Jonas Ramos.
3. Ordem do Dia:
3.1. FEMESC/ AGE/ RDP: Terezinha faz um balanço sobre as Diretorias Regionais que confirmaram presença no
evento, faltando apenas Balneário Camboriú e Xanxerê. Na Diretoria Executiva já está confirmado um bom numero de
presentes. SIMESC pretende levar dois servidores seus para efetuarem seus trabalhos durante o FEMESC, em conjunto
com os servidores das outras entidades. Cyro apresenta a programação para a AGE conforme edital já publicado e com
inicio às 14:30 horas. Em relação à RDP, Cyro apresenta a pauta preparada, bem como a estratégia a ser adotada durante
a mesma, que terá inicio às 15:00 horas e encerramento às 18:00 horas.
3.2. Contato com Presidentes Regionais: Cyro e Vânio fazem um relato sobre os contatos que mantiveram com todos
os Presidentes das Regionais, apresentam uma planilha mostrando o resultado dos questionamentos feitos aos mesmos
sobre diversos assuntos, demonstrando que no geral há muito que melhorar no desempenho das ações das Diretorias
Regionais. Estes contatos se repetirão no futuro.
3.3. Fator Previdenciário: Dra. Lucila (assessora previdenciária) faz uma explanação sobre o projeto de lei aprovado
recentemente no Senado Federal excluindo o fator previdenciário para calculo do valor de aposentadoria. Esclarece que
este fator só se aplica no regime geral da previdência (INSS) e para aposentadorias por tempo de serviço. Este fator foi
criado em 1999 para estabelecer redução nos valores recebidos, conforme a idade do trabalhador ao atingir o tempo de
contribuição necessário. Com a proposta aprovada haverá um ganho importante no calculo das aposentadorias a serem
recebidas. Dra. Lucila fez algumas projeções e ressaltou a importância da expectativa de vida conforme os dados do
IBGE, pois o fator previdenciário é calculado considerando-se a idade do contribuinte, a expectativa de sobrevida
(variável anual) e o tempo de contribuição. Lamentavelmente há perspectiva de veto por parte da Presidência da
Republica em virtude do custo que acarretará nos cofres da Previdência com possibilidade de grande déficit financeiro
nas finanças do setor. Dra. Lucila ficou ainda de preparar um artigo sobre este assunto para a home page do SIMESC.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Projeto de Lei 1067 / Câmara Municipal de Florianópolis / Consentimento
Informado.
5. Assuntos informais: Devido à ausência do diretor Renato Polli, fica a avaliação sobre a confraternização para a próxima
reunião.
(Ata redigida por César Ferraresi, Secretário Geral, da Diretoria Executiva do SIMESC)
Florianópolis, 24 de maio de 2010.

