Ata da 326ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 11/04/2011. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Eliane informa sobre sua participação juntamente com Cyro e Vânio, na posse da nova
diretoria do Cremesc, que atuará até 30 de junho de 2012, presidida pelo Dr. Ricardo Polli, ocorrida no dia 04 de
abril assim como na posse da nova diretoria da ACM, presidida pela Dra. Márcia Ghelar, ocorrida no dia 09 de
abril, juntamente com Cyro, Zulma e Sônia. Informa ainda que na posse do Conselho a Dra. Maria Rita do Simers
representou a Fenam e na posse da ACM, o Dr. Roberto Amorim, secretário da DR Médio Vale, esteve presente.
Roman informa que em reunião na SES recebeu a informação que existe a pretensão de se estender o período de
avaliação da GDPM para junho, com o objetivo de que a avaliação seja feita de janeiro a junho e de julho a
dezembro, com adequação assim ao ano fiscal. Dr. Rodrigo informa que na segunda-feira passada (dia 04/04)
chegou ao Jurídico cópia do Edital de “Pregão Presencial” para contratação de pessoa jurídica que fornecesse
profissionais médicos para cumprir o plantão no PAM de São Miguel do Oeste. Ante a irregularidade iminente, o
jurídico tomou duas medidas a saber: Formalizou denúncia ao Ministério Público do Trabalho sediado em Chapecó
para ciência do fato e providências, assim como impetrou Mandado de Segurança Coletivo (em 05 de abril) na
Justiça Comum de São Miguel do Oeste para discutir a legalidade do certame. Foi obtido êxito no pedido liminar
formulado, com decisão do juiz em 07 de abril e intimação do Prefeito e gestora do Fundo Municipal de Saúde
para suspender o trâmite do Edital e chamando o gestor a se justificar. Informa ainda que o processo seguirá seu
curso. Vânio informa sobre VI Seminário Médico Mídia que acontecerá no Rio de Janeiro nos dias 28 e 29 de abril
corrente e sobre reunião da diretoria Executiva da Fenam nos dias 30 de abril e 01 de maio, em Natal – RN. Cyro
faz os seguintes informes: que no último dia 07 de abril tomou posse como conselheiro do Conselho Estadual de
Saúde; que foi concedida a licença especial para exercer cargo de direção junto ao Simesc a Roman (diretor
Adjunto de Assuntos Jurídicos) por 6 horas semanais; que haverá reunião da Comissão de Saúde Suplementar
(CFM/AMB/FENAM) no próximo dia 28 de abril, em Brasília; que recebemos convite do vereador Ricardo
Camargo Vieira para participar de audiência com o Secretário de Estado da Saúde, com “Hospital Florianópolis” e
as “Organizações Sociais” como ponto de pauta, havendo da parte do Vânio disposição em participar, uma vez que
faz parte do corpo clínico do referido hospital. Amanhã o Cosemesc estará protocolando pedido de audiência com
o Secretário para debater a GDPM e a situação dos hospitais. Recebemos correspondências informando e
divulgando a nova diretoria da Federação das Unimeds, presidida pelo Dr. Edevard José de Araújo e a nova
diretoria da Associação Catarinense de Medicina de Família e Comunidade, presidida pela Dra. Marcela Dohms;
ofício da Secretária Municipal de Saúde de Pomerode informando que aquela Prefeitura está praticando a
equivalência salarial entre médicos da ESF e Especialistas e convidando para reunião no dia 27 de abril próximo,
para discutir o pagamento de sobreaviso e plantão médico em Blumenau. Bonnassis traz o informe da paralisação
do dia 07 de abril, ocasião em que concedeu entrevistas ao vivo para as redes SBT, RBS e RECORD, entrevistas
por telefone para o Correio Lageano e Rádio Diário da Manhã, atendeu a vários telefonemas de clínicas médicas
solicitando esclarecimentos acerca do movimento, concedeu entrevista para o Diário Catarinense. Cyro também
concedeu várias entrevistas por telefone e ao vivo para o Jornal do Almoço. Nos informa que haverá rescaldo das
matérias publicadas, que serão encaminhadas aos médicos. Cyro parabeniza Bonnassis pelo desprendimento e
empenho.
2.2. Plantão de Diretoria: Leopoldo não recebeu telefonemas relevantes. Eliane assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada encaminhado
3. Ordem do Dia:
3.1. Jurídico Regional: Significa dizer, o advogado mais perto de todas as demandas possíveis. Já houve reunião
no Oeste e a implantação do serviço está praticamente encaminhada, com definição do financiamento na proporção
70/30 para a Executiva e as Regionais respectivamente, segundo Cyro nos informa. O regulamento do jurídico
regional será feito sob a forma de adendo ao regulamento da assistência jurídica do escritório Lopes de Haro &
Machado Leal, que é quem vai gerenciar a atuação do advogado regional. Sugestões de nomes para esta função por
parte dos diretores regionais serão aceitas, mas preferencialmente, os nomes serão indicados pelos advogados do
escritório central. Dr. Rodrigo informa que o nome para o Extremo Oeste está praticamente fechado, sendo o
profissional residente em Xanxerê, assim como o valor do contrato. Em relação à Blumenau estamos em tratativa
com um escritório local.

3.2. Assessoria de Imprensa: Renato informa sobre contato mantido pelas duas jornalistas já entrevistadas, que
abriram mão da vaga e indicaram uma empresa de Assessoria de Imprensa, cuja proposta de trabalho será avaliada
na próxima quarta-feira (dia 13). Cyro lembra da necessidade de implementação em alguns serviços já oferecidos
sob a responsabilidade da assessoria de imprensa, que não estão funcionando a contento, considerando a
notoriedade que atingiu o Simesc.
3.3. IPOG - Curso de Perícias Médicas: O Instituto de Pós-Graduação estará disponibilizando uma Bolsa de
Estudos Integral para o curso de Perícias Médicas (21 parcelas de R$ 510,00) que terá início no dia 13 de maio. A
única taxa a ser paga no valor da matrícula (R$ 200,00), será subsidiada pelo Sindicato, por decisão da diretoria
executiva. O IPOG solicita que seja avisado sobre o contemplado, 15 dias antes do início das aulas, para que possa
proceder à matrícula regular e por conta disso será encaminhado e-mail a todos os filiados adimplentes, para que
manifestem seu interesse até o dia 20 de abril corrente. O Simesc sorteará um nome entre os interessados.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Assessoria de Imprensa / Reuniões (Sindicais /Acadêmicos /
Residentes)
5. Assuntos informais: Nada discutido.
Florianópolis, 11 de Abril de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes – 1ª Secretária da DE do Simesc)

