Ata da 307ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 27/09/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões 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 (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Leopoldo: informa que compareceu a reunião do COSEMESC, no dia 21/09/10
(representando o SIMESC), com a Diretoria da UNIMED, na sede desta, para debater sobre a compra de Hospital
próprio pela UNIMED Grande Florianópolis. Fez relato da reunião, posicionando-se, como cooperado, a favor da
aquisição. Solicitou às Assessorias Previdenciária e Contábil, relação dos médicos assistidos para verificar
adimplência. Vânio: Informa que compareceu juntamente com Cyro a reunião do COSEMESC, no dia 21/09/10, com
o Tribunal de Justiça, sobre a questão da judicialização / câmaras técnicas, estavam ainda presentes representantes da
ACM, Secretaria de Estado da Saúde, Ministério Público e da Academia da Magistratura. Jolnei: reunião da Comissão
da CBHPM com a UNIDAS com apresentação de uma nova proposta com aumento de R$ 2,00 no valor da consulta.
Cyro: Reunião em Balneário Camboriu, sobre FEMESC 2011, com os representantes locais das entidades médicas
(Cyro e Eliane); Convite para Fórum sobre Saúde da Família e Comunidade, em Brasília em 29/10/10, organizado
pelo Conselho Federal de Medicina; Ofício recebido da Associação Catarinense de Médicos Residentes, agradecendo
o apoio na greve e o auxílio financeiro, bem como relatando as conquistas obtidas pelo movimento; Ofício dos
médicos peritos solicitando apoio contra a contratação de médicos terceirizados temporários; informe sobre filiações e
contatos com inadimplentes no 2° semestre de 2010. Renato: fez contato e levantamento de preços com empresas para
confecção de outdoors comemorativos ao Dia do Médico.
2.2. Plantão de Diretoria: Roman relata não ter recebido nenhuma ligação. Repassou o celular de plantão ao César.
2.3 Diretorias Regionais: Diretoria Regional de Tubarão: e-mail do Dr. Akilson relatando grave acidente
automobilístico com Dr. Ilson Dominot, presidente da Diretoria Regional de Tubarão. Diretoria Regional Médio Vale:
Dr. Roberto informa sobre palestra proferida pela Dra. Lucila Moura Santos Cardoso em Indaial, no dia 22, acerca de
questões previdenciárias. Diretoria Regional de Lages: Reunião amanhã em Lages (Drs. Cyro, César, Ângelo e
Terezinha). Diretoria Regional Extremo Oeste: Informa que o Hospital Casa Vitta em São Miguel D’Oeste, não
atenderá mais o SUS a partir de outubro (denúncia de contrato).
3. Ordem do Dia:
3.1. ECAD: Decorrente de questionamentos feitos ao SIMESC sobre a cobrança de taxa do Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição, a Diretoria Executiva solicitou parecer ao Departamento Jurídico. Vânio apresenta este
parecer, sobre esta cobrança em clínicas e consultórios. Segundo parecer do nosso departamento jurídico é legal a
cobrança da taxa para clínicas e hospitais, bem como as multas se comprovada a má fé da empresa.
3.2. Assembléia Geral Extraordinária UNIMED: Leopoldo esteve representando o SIMESC, em reunião do
COSEMESC com a Diretoria da UNIMED Grande Florianópolis, dia 21/09 para esclarecimentos sobre a aquisição do
Hospital pela mesma. Faz relato sobre financiamento, bem como a visão da diminuição dos custos da UNIMED com
alguns serviços oferecidos aos usuários, principalmente os cirúrgicos e seus insumos. Ressalta a importância de
estarmos presentes na Assembléia Geral Extraordinária, dia 30 p.v. visando tirar as dúvidas que ainda existem. Cyro,
Jolnei, Vânio e César, corroboram sobre a participação nesta assembléia.
3.3. Boletim Médico 130: Apresentado modelo do Boletim Médico 130 pela jornalista Andressa e o Diretor Renato.
Diretores fazem comentários sobre alguns pontos e sugestões.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Situação dos médicos do Hospital Regional Alto Vale (Rio do Sul);
Dia do Médico (outdoors) e Evento ACM; Estado atual do site SIMESC.
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 27 de Setembro de 2010.
(Ata redigida por César Ferraresi, Secretário Geral, da Diretoria Executiva do Simesc).

