Ata da 293ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 31/05/2010. Hora 19h30min. 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: Sônia informa sobre discussão dos honorários médicos entre ANS, Entidades Médicas
Nacionais e todos os segmentos das empresas de planos de saúde, de acordo com a hierarquização da CBHPM.
César informa sobre avaliação de seis cursos de medicina (Volta Redonda, Planalto Central/DF, Iguaçu/Itapiruna,
Marília, Ribeirão Preto e Severino Sombra/Vassouras-RJ), pela Secretaria de Ensino Superior do MEC, que estão na
iminência de serem fechados, a exemplo do que ocorreu com a Faculdade de Medicina de Nova Iguaçu no RJ.
Tanise informa que foi contatada por colega médico do Samu, reclamando do não recebimento da GDPM plena; que
participou de reunião ordinária da Diretoria Regional Joinville; que na Prefeitura Municipal de Joinville os médicos
do PSF ganham maior salário que os médicos especialistas; que no dia 18 de junho irá se reunir com os acadêmicos
de medicina da Univali (Itajaí) e que juntamente com Cyro, está organizando o cronograma de reuniões do Simesc
com os acadêmicos de medicina do Estado. Vânio informa sobre contato com a direção do HF – diretor técnico,
para tratar da GDPM plena e que o mesmo se comprometeu a resolver a situação dos não contemplados junto à SES.
Também se reuniu com os ginecologistas do HRSJ, para tratar do mesmo assunto e que os mesmos não sabem
informar sobre os critérios utilizados para conceder a gratificação. Informa ainda, que esteve participando do
Congresso de GO em Curitiba e que em debate sobre os valores pagos pelos convênios, há um descontentamento
geral. Zulma informa sobre aprovação na Câmara de Vereadores do PL 14027/10, concedendo reajuste para os
servidores municipais. Dr. Ângelo informa que encaminhou à CEF a listagem dos médicos da SES e de alguns
municípios, que tiveram descontados no seu contra-cheque os valores correspondentes à contribuição sindical,
previsto em lei, para que sejam repassados ao Simesc os valores que lhe são devidos, estando no aguardo de
resposta. Cyro apresenta os seguintes informes: que o Presidente da DR Canoinhas – Dr. Edson Colla, solicitou
auxílio financeiro para participar do XIII Femesc, o que foi concedido; que no dia 26 de maio o Simesc recebeu a
visita do presidente da ANMR – Dr. Nivio Moreira Jr e da presidente da ACMR – Dra. Graziela Dal Molin,
informando da continuidade do movimento dos médicos Residentes; que no dia 26 de maio participou da reunião
ordinária do CES, quando foi discutido entre outros, a saúde no sistema prisional do Estado e o “consórcio Samu”.
Na ocasião Cyro explicitou a posição do Simesc, que não tem nada contra os consórcios, desde que entre entes
públicos e o CES vai sugerir modificações / aprimoramentos no texto que está proposto. Informa ainda, que
juntamente com as diretoras Eliane e Maristela participou da posse da nova diretoria da Unicred Brasil no dia 28 de
maio pp e que recebeu da Secretaria Municipal de Pomerode ofício informando que naquela prefeitura há
equivalência salarial entre especialistas e médicos da estratégia de saúde da família.
2.2. Plantão de Diretoria: Cyro informa que recebeu hoje telefonema de colega de Barra Velha, solicitando
informações acerca da GDPM. Zulma assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: Médicos de Lages informam sobre acordo celebrado entre o corpo clínico, o hospital
Nossa Senhora dos Prazeres, a SMS de Lages e a SES, em relação ao pagamento do sobreaviso naquele nosocômio.
3. Ordem do Dia:
3.1. PL Complementar 1067/10: César faz o relato do projeto, que prevê normas para a divulgação de dados
referentes aos servidores da saúde de Florianópolis. O vereador Jean Loureiro, presidente da Câmara de vereadores,
solicitou ao Simesc emissão de parecer referente ao PL. Após considerações, César recomenda parecer contrário ao
projeto de lei, considerando legislação reguladora já existente, e a diretoria executiva endossa a recomendação.
3.2. Consentimento Informado – posição Simesc: O assunto ficou pautado para a próxima reunião.
3.3. Ofício aos médicos novos: Cyro pede opinião acerca de ofício a ser encaminhado aos médicos novos, na busca
por novas filiações. Após leitura do texto proposto, pela diretoria, é aprovado o texto final, que será encaminhado
em Junho. Posteriormente será encaminhado o boleto referente ao 2º semestre de 2010 (R$ 48,00 reais – 20% do
valor integral, nos primeiros 2 anos de formado – decisão de Diretoria Plena).
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: BM / Carta de Timbó / homepage Simesc
5. Assuntos informais: Todos os que participaram da Tainhada na casa do Renato foram unânimes nos elogios à
recepção calorosa e à excelência da comida e da bebida. Vãnio pede novamente a todos para que leiam o Código de
Ética Médica, que deverá ter alguns pontos discutidos em reunião futura.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª. Secretária da Diretoria Executiva do SIMESC)
Florianópolis, 31 de maio de 2010.

