Ata da 284ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 26/03/2010. 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: César informa sobre grupo de trabalho formado por representantes da FENAM, CFM,
AMB para discutir os reajustes anuais dos honorários médicos na saúde suplementar (Lei 9656 de 1988), cuja
primeira reunião aconteceu no dia 08 de fevereiro pp e cujo trabalho está previsto para 6 meses, junto com técnicos
da ANS. Zulma informa sobre pedido de parecer ao Simesc, encaminhado pelo presidente da Câmara de
Vereadores, vereador Gean Marques Loureiro, acerca do PL 13414/09, que tramita naquela casa e que versa sobre
a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas, digitadas em computador, datilografadas ou escritas
manualmente em letra de forma. O assunto será levado à reunião do Cosemesc. Informa ainda que no mês de
janeiro pp os Drs. José Caldeira Bastos (Florianópolis) e Paulo Ferreira Lima (Florianópolis) tornaram-se sócios
vitalícios e que no mês de maio pv os Drs. Luis Carlos Lins (Blumenau) e Vendramin Antonio Silvestre (Tubarão)
também o serão. Renato informa sobre reunião do conselho editorial no próximo dia 31 de março para tratar do
BM 128 e que obteve junto ao RH do hospital Regional HMG a informação da reversão de aposentadoria especial
concedida a um médico daquela entidade. Eliane informa sobre reunião do Cosemesc em 17 de março pp para
tratar do XIII FEMESC, já tendo sido acertado com o palestrante da noite de abertura, definidas as mesas de
discussão, definido o hotel. Informa ainda que a próxima reunião do Cosemesc acontecerá no próximo dia 07 de
abril, na ACM, quando está novamente pautado o Femesc. Cyro informa que a presença do Dr. Ricardo Camargo
Vieira, Vereador de Florianópolis, a reunião se deve a solicitação de apoio solicitada ao Simesc para sua
candidatura na eleição de outubro. O apoio do Simesc a todos os candidatos médicos sindicalizados será discutido
oportunamente. Cyro dá os seguintes informes: que no dia 16 de março pp, juntamente com Vânio e Dr. Erial,
participou de reunião sindical no hospital Evangélico de Brusque, com indicativo de paralisação do sobreaviso
médico para o dia 04 de maio pv (informações no site); que no dia 18 de março pp juntamente com Vânio, Eliane,
Sonia e Tanise, além dos Drs. Erial e Lucila, participou de reunião sindical com os médicos de Joinville, para tratar
da GDPM e Aposentadoria Especial. Também estavam presentes os diretores regionais Marcelo e Susana
(informações no site); sobre reunião ocorrida no dia 17 de março pp entre Simesc, SES, Preceptores de Residência
Médica e médicos residentes, quando esteve presente juntamente com Jolnei e Gilberto e onde a SES tomou
algumas decisões (informações no site). Informa ainda sobre audiência com a Secretaria de Administração de São
José por conta de lançamento de edital para contratação de empresa que estruture o PCCS dos servidores
municipais e ainda, sobre o arquivamento do PL 520.0/09, sobre monitoramento dos centros cirúrgicos e que
tramitava na ALESC. Dr. Rodrigo informa que Dr. Ângelo Kniss esteve n o Fórum de Guaramirim para obter
cópia da auditoria realizada pela Vigilância Sanitária no hospital da cidade e enviada pelo MP, tendo sido
informado que o documento ainda não chegou.
2.2. Plantão de Diretoria: Renato Polli ficou no plantão no período entre 15 a 24 de março pp e acusa o
recebimento de ligação de colega médico de Joinville, para esclarecimentos acerca de relação médico-paciente, no
que foi atendido. Zulma, que está respondendo pelo plantão desde 24 de março, recebeu telefonema de colega do
PSF de São José, que recebeu intimação judicial, tendo encaminhado o mesmo para Defensoria Médica e ainda de
colega do PSF de Lages com questionamento sobre contribuição sindical, tendo recebido os esclarecimentos
pertinentes.
2.3 Diretorias Regionais: Dr. Roberto Amorim da DR do Médio Vale, encaminhou e-mail manifestando a
satisfação da regional com o número de filiados, que é de 99. Dras. Conceição Azedo e Iara Marasciulo, presidente
e tesoureira respectivamente, da DR de São Bento do Sul, informam que o prefeito de São Bento do Sul propôs a
comunidade um modelo de administração de saúde através convenio com Organização Social da Sociedade Civil
de Direito Público (OSCIP). O assunto foi incluído na ordem do dia.
3. Ordem do Dia:
3.1. Boletim Médico 128: Cyro sugere o fechamento do boletim na primeira semana do mês subseqüente ao
trimestre. Ficou decidido que qualquer proposta de propaganda para o boletim será debatida em reunião de
diretoria. Renato, diretor de imprensa faz a apresentação do “boneco” do BM 128. Foram sugerida três opções de
capa em consonância com a matéria principal, GDPM. As chamadas de capa serão para o artigo sobre o câncer de

mama, a Residência Médica e o XIII FEMESC. Copia do editorial foi entregue a todos os presentes para leitura e
opiniões.
3.2. Acadêmicos de Medicina / Estratégia para 2010: Tanise coloca como objetivo de sua diretoria, a
apresentação do Simesc e a obtenção de mais filiações. Informa que em 2009 foram feitas reuniões, entrega de
cartilhas, dado apoio financeiro aos acadêmicos, assim como realizadas reuniões com os coordenadores de curso e
participação nas formaturas dos graduandos em medicina.
3.3. São Bento do Sul: Cyro relata sobre contato telefônico da Dra. Iara sobre intenção da Prefeitura Municipal em
entregar a administração do município aos cuidados de uma OSCIP. Dr. Rodrigo sugere que seja encaminhado
parecer oficial do Simesc, contrário a proposta; provocar MP e MP do Trabalho, além de ação civil pública contra
essa contratualizaçao. Cyro sugere ainda que o Simesc vá a São Bento do Sul.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: BM 128, São Bento do Sul,Regimento interno do corpo clínico,
Ampliação do quadro funcional do Simesc, Consentimento informado.
5. Assuntos informais: César fala da idéia de uma confraternização a ser feita no dia 24 de abril em Rancho
Queimado. Aprovado. Anamar ficará responsável pela monitorização dos artigos / tempo de exposição na home
page .
Florianópolis, 29 de março de 2010.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª. Secretária do Simesc).

