Ata da 257ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 27/07/2009
Hora: 19h30min
Local: Sala de Reunião do SIMESC
Lista de presença anexa

1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com correções no corpo da própria ata.
2. Informes: Antecedendo os informes, Cyro apresenta os funcionários que compõem a equipe
administrativa, coordenada pela Sra. Terezinha Koerich, sejam: Márcio, Juliana, Marcelo e Simone,
que também é a responsável pelas publicações e home page do Simesc. Apresenta também os dois
escritórios de advocacia contratados pelo Simesc, na pessoa dos Drs. Fritzen e Erial. Parabeniza os
pediatras presentes pelo seu dia. César informa que os ofícios de agradecimento pelos votos de
felicitação enviados, já estão prontos. Tadeu informa sobre reunião do corpo clínico da Prefeitura
Municipal de Florianópolis no próximo dia 30 de julho, para tratar do projeto de lei salarial dos
trabalhadores da saúde que foi enviado à Câmara de Vereadores e sobre reunião da assessoria
jurídica do Simesc com os médicos da SMS/PMF hoje às 17:30 horas para tratar do PLC/03/09.
Leopoldo comenta sobre matéria veiculada no Diário Catarinense acerca do Mandado de Injunção
impetrado pelo Simesc, além de outra matéria também do DC criticando a não aplicação pelo estado
da verba prevista para a saúde. Eliane dá o informe sobre o baile da Unimed, dizendo que será
disponibilizada uma mesa (com 10 lugares) para o Simesc. Terezinha informa sobre os
cumprimentos recebidos pela posse da nova Diretoria. Cyro dá os seguintes informes: sobre reunião
do Cosemesc no dia de amanhã para tratar da Parametrização (assunto incluído como ponto de pauta
para a reunião de hoje); sobre sua participação na assembléia do Sindprevs no dia 24 p.p., para
defender o direito dos médicos peritos no cumprimento de carga horária de 30 horas semanais.
Fritzen informa sobre ação ganha para os médicos de Timbó e sobre atuação em defesa de médico
de Joinville.
3. Ordem do Dia:
3.1. Sistematização das reuniões – César faz a leitura das sugestões para a sistematização das reuniões e
diretores presentes dão suas contribuições, ficando aprovado um documento final que pautará as
reuniões ordinárias daqui para diante.
3.2. Atas Reunião de diretoria executiva – Fica deliberado que após aprovação as atas serão
disponibilizadas para os diretores da executiva, os membros do conselho fiscal e os diretores das
regionais. Cyro sugere que por conta disso a Secretaria se permita interagir mais com os diretores
regionais.
3.3. Jantar de posse (28 ago 09) / Reunião de Diretoria Plena (29 ago 09) / Assembléia Geral
Extraordinária (29 ago 09) – Eliane informa sobre a data e horário previsto para o jantar de posse.
Propõe o dia 06 de agosto às 18 horas, no Simesc, para discutir os detalhes. Cyro informa sobre a
intenção de comunicar sobre a eleição da nova diretoria do Simesc às entidades nacionais e sobre a
intenção de convidar apenas os representantes do estado para o jantar de posse. Sugere que se
convide todos os médicos filiados para o jantar, exigindo a confirmação da presença até uma data a
ser definida. Sugere ainda, que seja permitido que cada diretor, em termos gerais, traga três
convidados. Sugestões acatadas. Em relação às diretorias regionais, César sugere que a tesouraria
avalie a necessidade de apoio financeiro, caso a caso. Ficou definido também, que a diretora social
juntamente com a tesouraria buscará o apoio financeiro dos parceiros do Simesc para o evento. Em
relação à RDP, a dinâmica será desenvolvida mais a frente pela presidência e vice-presidência
juntamente com a secretaria e a tesouraria. O edital da AGE está pronto e será publicado em data
oportuna.
3.4. Congressos Médicos – participação financeira Simesc? – Leopoldo traz o convite feito ao Simesc
para participar do Congresso de Hematologia e Hemoterapia, além da solicitação de um pedido de
ajuda financeira para o evento. Após várias manifestações, fica decidido que em se tratando de
contribuição financeira para eventos científicos, o Simesc não o fará, por impedimento estatutário.
3.5. Parametrização – Vânio faz as considerações, informando sobre o programa criado pela Unimed
para identificar se os pedidos de exames e afins estão respeitando os parâmetros preconizados, com o
intento de evitar os desperdícios e com isso ter maior disponibilidade financeira para destinar aos
honorários médicos. Sobre a solicitação da Unimed ao Cosemesc para a indicação de dois nomes

para compor o grupo de estudos em relação à Parametrização, fica aprovado o nome dos Drs. Vânio
e Eliane.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião – 1. Jantar de posse / RDP/AGE. 2. Diretoria de
Informática / Diretoria de Imprensa.
5. Assuntos informais: Cyro cobra a relação dos médicos por estabelecimento de saúde que alguns
diretores ficaram de levantar.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes da Natividade, 1ª secretária do Simesc).
Florianópolis, 27 de Julho de 2009.

