Ata da 439ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 25/11/2013. 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: Dr. Vânio informa que participou de reunião da COMFEMEL na cidade de
Pachuca (México), a qual teve como assunto a discussão de temas relevantes para a categoria médica do
Brasil e do Caribe. Dra. Juliana informa que a SES não manteve o acordo para manter a Hora Plantão e
Sobreaviso do salário dos médicos da emergência do Hospital Florianópolis (foram cortadas já nesse mês).
Também foi enviado o termo de manifestação, onde o profissional deve se manifestar se quer
permanecer/mudar de Hospital. Dr. Renato informa que recebeu uma ligação do Dr. Gerson Zanusso de
Chapecó e conversaram sobre o momento SIMESC. O Dr. Gerson se prontificou a rever os valores das
despesas. Dr. Renato também deixou recado para o Dr. Ricardo Gargioni de Lages para conversarem sobre
o momento SIMESC. A Dra. Ana Cristina Vidor da vigilância epidemiológica fará um artigo para a
próxima revista sobre Avaliação Epidemiológica. O momento SIMESC dessa semana fala sobre os
Hospitais São Francisco de Assis de Santo Amaro, Regional de São José e Florianópolis. O Dr. Renato
também apresentou o cartão de natal e o convite da AGO/AGE/RDP. Dr. Cesar informa sobre aditivo da
SES que repassaria verbas para a SPDM reajustar o vencimento dos médicos do SAMU. Traz resposta de
que o Governo do Estado alegou insuficiência de verbas. Ainda nesta semana devera ter relatório
informando o percentual que será repassado ainda no mês de novembro. Dr. Cyro informa que participou
de reunião extraordinária do CES, no dia 20 de novembro, presente também o Dr. Erial de Haro, ocasião
em que foi apresentada, discutida e desaprovada a prestação de contas/SES referente ao 2º quadrimestre de
2013. No dia 22 o Dr. Cyro e Dra. Eliane Soncini compareceram ao evento promovido pela ACAMESC no
qual foram recepcionados os novos membros daquela academia. Dentre eles os médicos sindicalizados Drs.
Edervad Jose de Araujo, Newton Mota, Raul Chatagner Filho e Hercilio da Luz Filho. Informa que noticias
divulgadas pela mídia dão conta que a situação do Hospital de Sto. Amaro está sendo resolvida, com
reabertura do pronto socorro e maior participação dos gestores municipais e da SES na vida daquela
Unidade. O prefeito de Sto. Amaro, Sr. Sandro Vidal, falou por telefone com o presidente do SIMESC
agradecendo a nossa participação. Convites recebidos: Seminário “O caos no atendimento de urgência/
emergência no Brasil”, dia 26 na Câmara de Deputados – 47º Congresso Nacional de Médicos Residentes,
5 e 6 de dezembro no Pará (promoção: ANMR). Convocação: FENAM - Reunião Conselho Deliberativo, 4
de dezembro, em São Paulo.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Marcelo informa não ter recebido ligação relevante; continua com o
plantão.
2.3. Diretorias regionais: Seis regionais ainda não enviaram suas prestações de contas.
Ordem do Dia:
3.1. Momento SIMESC - Avaliação/posição para 2014: Após a apresentação dos dados do Momento
SIMESC pelo Sr. Rubens Flores, houve uma avaliação positiva por parte da diretoria e decidiu-se por
continuar com os programas de radio em 2014 com possível adequação com rádio FM. A jornalista Carla
entrará em contato com todas as emissoras, solicitando orçamentos para melhor avaliar as opções.
3.2. Ação Judicial/ médicos federais: Dra Lucila informou que está pronta a Ação para buscar junto ao
Ministério da Saúde as diferenças existentes na aplicação da 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). Ficou encarregada também, juntamente
com a jornalista, de preparar material para a divulgação para os médicos, bem como informar os requisitos
necessários para o ajuizamento da referida Ação.
3.3.Reunião do COSEMESC: Realizada no dia 20 de novembro, na sede do SIMESC, tendo como
assunto principal os preparativos para o XVII FEMESC, em Brusque, no ano de 2014.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Eventos dos dias 6 e 7 de dezembro .
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 25 de novembro de 2013.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva, servidora SIMESC).

