Ata da 327ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 18/04/2011. 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: Sônia informa sobre o recebimento do Boletim Cosemesc, que trata da paralisação
do atendimento aos Planos de Saúde no dia 07 de Abril, assim como da reafirmação do acordo junto aos planos
da Unidas que assinaram acordo com a categoria, recomendando a todos a leitura atenciosa. Vânio informa
sobre reunião com o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Dalmo Claro de Oliveira, também com a presença do
vereador de Florianópolis Ricardo Camargo Vieira, o presidente do SINDSAÚDE, um representante do
SINDPREVS, Dr. Rafael Vasconcelos pela ACM, um representante da comunidade e o presidente da
Associação dos Amigos do Hospital Florianópolis, no dia 12 de abril passado. Foi criada uma comissão para
acompanhar o andamento das obras e se responsabilizar pelo agendamento de novas reuniões, na medida em
que se façam necessárias. César informa sobre passeata da Associação Amigos do Estreito no próximo dia 30
de abril às 10 horas, pela pronta finalização da obra do HF. Dr. Angelo Kniss informa que o Tribunal de Justiça
de SC julgou procedente a ação judicial que o Simesc move contra o estado de Santa Catarina, onde foi
requerida a condenação do estado no pagamento de juros e correção monetária pelos dias de atraso no
pagamento das bolsas dos médicos Residentes vinculados à Secretaria de Estado da Saúde. O Tribunal também
julgou procedente o pedido do Simesc de fixação de uma data para o pagamento. Assim, a partir de agora, o
estado deve pagar as bolsas até o último dia útil de cada mês. O estado pode ainda recorrer da decisão. Cyro faz
os seguintes informes: que foi encaminhado a todos os médicos do estado, por newsletter, notícias sobre a
paralisação nacional do atendimento aos planos de saúde do dia 07 de abril; que foi entregue à Fahece em 14 de
abril a pauta com a proposta de acordo coletivo dos médicos CLT daquela entidade (equivalência salarial); que
a Assessoria Previdenciária encaminhou relatório dos atendimentos aos filiados no último bimestre; que
recebemos da Secretaria Municipal de Florianópolis documento solicitando o nome do representante do Simesc
para o Comitê de Mortalidade Materno-Infantil e Fetal de Florianópolis; que recebemos convite para a posse da
nova diretoria da Unimed Grande Florianópolis, que ocorrerá no dia 26 de abril às 20 horas e convite para a
posse da nova diretoria do Sindicato Médico de Niterói no próximo dia 29 de abril.
2.2. Plantão de Diretoria: Eliane informa sobre telefonema do Dr. Roberto Amorim (secretário DR Médio
Vale), solicitando orientação quanto às negociações com as prestadoras de serviço de saúde suplementar, tendo
sido orientado a seguir as orientações do Cosemesc (vide boletim Cosemesc) . Renato assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Cyro recebeu e-mails do Presidente (Dr. Vendramin Silvestre) e do Tesoureiro (Dr.
Akilson Machado) da DR Tubarão, indicando nomes de colegas para ocupar o cargo vago de Secretário daquela
DR. O Presidente fará contato com os diretores em questão.
3. Ordem do Dia:
3.1. Reuniões: - Regionais / Simesc – Haverá reunião dia 27 de abril, na cidade de Blumenau, com as
diretorias regionais de Blumenau, Rio do Sul, Médio Vale e Brusque para debater o Jurídico Regional e outras
questões. Outras reuniões regionais serão agendadas. - Acadêmicos / Simesc – O agendamento das reuniões
para o 1º semestre ficou a cargo dos diretores Cyro, Eliane, Sônia e Tanise, com reunião já agendada para o dia
10 de maio com os acadêmicos da UFSC. Com as demais universidades as datas estão sendo negociadas e
provavelmente na próxima semana teremos a grade de reuniões já definida. - Residentes / Cosemesc – As
reuniões serão realizadas em conjunto com a ACM e o Conselho (Cremesc). Como são vários serviços de
Residência pelo estado, Cyro convida membros da diretoria para falar em nome do Simesc, ficando definido
que Cyro irá ao Hospital Universitário, César ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, Leopoldo e Roman ao
Hospital Governador Celso Ramos, Eliane e Gilberto à Maternidade Carmela Dutra e Vânio e Renato ao
Hospital Regional de São José, por ora.
3.2. Assessoria de Imprensa: Por conta das demandas existentes, serão contratadas duas jornalistas para o
Simesc, que deverão assumir entre outros compromissos, o de permanecer mais tempo no Sindicato e o de
participar nas comitivas, em viagens sindicais. O Diretor de Imprensa definirá as tarefas da responsabilidade de
cada profissional. Renato e Cyro informam aos presentes sobre as três candidatas entrevistadas na última
quarta-feira (13/abril), também com a presença de Vânio e Zulma. Por decisão da diretoria executiva, novos
questionamentos deverão ser respondidos antes que se defina quais candidatas contratar.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Médicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis
(reivindicação salarial) / Assessoria de Imprensa
5. Assuntos informais: Nada discutido.
Florianópolis, 18 de Abril de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes – 1ª Secretária da DE do Simesc)

