Ata da 438ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 18/11/2013. Hora 19h30 min. 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. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dra. Sônia informa que o Dr. Carlos A. Fischer participará da Formatura de Medicina da
Univille representando o SIMESC. Dr. Gilberto informa que concedeu entrevista para a TV Bandeirantes referente ao
fechamento do Pronto Socorro do Hospital de Santo Amaro. Dra. Juliana informa que os médicos do HF agradecem a
iniciativa do SIMESC e que a Secretária espera assinatura do contrato com a SPDM para determinar a abertura do HF, e
então solucionar problemas na escala médica. A SES (palavras da Secretária) não tem interesse em manter funcionários
públicos no HF quando firmar com a O.S. Dr. Fábio Schneider informa que concedeu entrevista ao Jornal do Almoço no
dia 15/11/2013, onde falou sobre a avaliação do CFM da estrutura dos estabelecimentos de saúde. Também participou da
Assembleia dos servidores da Prefeitura Municipal de Florianópolis, onde se definiu o fim da greve, e em 15 dias terá
uma nova negociação com a Prefeitura. Dr. Fernão Bittencourt informa que no dia de hoje houve reunião na Prefeitura de
Santo Amaro da Imperatriz, para solucionar a situação da Emergência do Hospital São Francisco de Assis (HSFA) que
está fechada. Apoiados pelas prefeituras de Palhoça e Águas Mornas, afirma que na próxima quarta-feira terão reunião na
Secretaria de Estado que se dispôs a atender as reivindicações em conjunto com as Prefeituras da região da Grande
Florianópolis. A jornalista Carla informa que o link TV SIMESC ultrapassou esse final de semana os 385 vídeos. Desde
30 de maio de 2011, quando foi postado o primeiro vídeo: uma entrevista com o Dr. Vânio à TVCOM sobre o FEMESC
de Balneário Camboriú, foram 900 dias; o que representa quase uma entrevista a cada dois dias e meio. A entrevista mais
assistida foi ao ar no dia 24 de fevereiro de 2012, quando o Dr. Cesar Ferraresi participou de um programa ao vivo no
jornal do meio dia, da TV Record, sobre a paralisação dos médicos da Prefeitura de Florianópolis, com 1.087
visualizações. Comunica que o Momento SIMESC desta semana é sobre a falta de leitos para queimados e que no dia 30
de novembro as jornalistas Carla e Camila irão apresentar o trabalho de conclusão de curso no MBA em gestão de
comunicação pública e empresarial em que tem o SIMESC como base do trabalho-pesquisa realizada em 2012, onde
avaliaram os veículos de comunicação da entidade. Dra. Lucila informa que esteve em uma reunião junto com o Dr.
Dimitri no HU, para resolver a questão do não recolhimento do INSS dos médicos residentes. O responsável pelo setor
informou que por um erro do sistema não foram recolhidos os meses de maio a dezembro de 2009 e o ano de 2010. Foi
marcada uma nova reunião para o dia 06/12/2013 para verificar se o problema já foi solucionado. Informa também sobre a
elaboração de Ação para buscar junto ao Ministério da Saúde, a equiparação do valor percebido a título de Gratificação de
Desempenho de Atividade da Seguridade Social e Trabalho – GDASST, posteriormente transformada em GDPST
(gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência da Saúde e do Trabalho). Esta Gratificação é percebida a menor
pelos médicos aposentados em face dos médicos que estão em atividade. Dr. Cyro informa que o TCE arquivou processo
instaurado referente à denúncia formulada pelo SIMESC acerca de supostas irregularidades na contratação de médicos
por consórcio de municípios do sul do Estado, nos anos de 2007 e 2008. Informa que recebemos os seguintes convites: V
Jornada cientifica do CEPON, dia 21, 19h. ACAMESC – Acolhimento de novos membros, dia 22, 20h. FENAM –
Abertura do Congresso Extraordinário, dia 28, Rio de Janeiro.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Cesar relata não ter recebido ligações relevantes. Dr. Marcelo assume o plantão.
2.3. Diretorias regionais: Recebemos Atas das reuniões das Diretorias Regionais de Joinville e de Joaçaba.
3. Ordem do Dia:
3.1. Aposentadoria Especial/Novos filiados: De acordo com a Dra. Lucila, os médicos filiados (inclusive neste
momento atual) podem utilizar o benefício assegurado pelo Mandado de Injunção nº 874-4, pelo fato de que o assunto em
pauta ainda “não transitou em julgado”. As jornalistas e a Dra. Lucila prepararão o devido comunicado a todos os
médicos.
3.2. AGO – 6 dezembro – 20:30h: Dr. Vânio apresenta proposta da previsão orçamentária/2014, que sofreu ajustes pela
diretoria. Comunica que algumas regionais ainda não enviaram sua prestação de contas e que esta semana será feito
contato com as mesmas. Dr. Cyro sugere que já seja agendada reunião com o conselho fiscal para a apreciação das contas.
Pergunta a diretoria se todos estão de acordo de colocar em votação que possa ser feito boleto parcial da semestralidade.
Todos concordaram. Dra. Juliana será a responsável pela ata da AGO. AGE: Dr. Cyro comenta os pedidos de renúncia de
alguns diretores e as indicações para compor cargos vagos nas diretorias. Dr. Fábio Schneider comunica que esta semana
fará contato com médicos que estão na condição de desligáveis, convidando-os a permanecerem filiados. RDP: Dr. Cyro
relata que somente a Regional de Blumenau mandou sugestão para pauta. Dr. Cyro e Dr. Cesar se reunirão para montar a
pauta. Caberá a secretaria elaborar a ata da RDP. As atas de AGO e da RDP anteriores serão enviadas a todos da diretoria.
Jantar/Homenagem aos Vitalícios: Dra. Eliane entrou em contato com todos os vitalícios que serão homenageados e
dos 7 apenas 2 ainda não confirmaram a presença até agora. Os assuntos acima voltarão a debate na reunião do dia 02 de
dezembro.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 1 – Momento SIMESC, 2 – Ação Médicos Federais.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 18 de novembro de 2013.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora SIMESC).

