Ata da 317ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 24/01/2010. 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: César informa sobre reunião que acontecerá no dia 17 de fevereiro pv. em
Brasília, com as assessorias jurídicas dos sindicatos de base, com extensa e importante pauta de
discussão, assim como a agenda para as próximas reuniões, que acontecerão nos dias 19 de maio, 18
de agosto e 17 de novembro do corrente ano. Informa ainda sobre recebimento de ofício do Sindicato
Médico de Pernambuco convidando para participar do Fórum Trabalhista do Nordeste, que acontecerá
juntamente com o Encontro Sindical da Federação de Médicos do Nordeste, nos dias 18 e 19 de
fevereiro, em Olinda. Eliane informa que Ana Vidor encaminhou fotos da pequena Maria Luísa, em
agradecimento à lembrança recebida do Sindicato, por seu intermédio. Leopoldo informa que
conversou com o Superintendente da FAHECE sobre acordo de trabalho dos médicos celetistas
CEPON/HEMOSC. Foi informado de que a diretoria da FAHECE apreciou a proposta, tendo
encaminhado para análise jurídica e financeira da SES e que talvez haja alguma definição para a
próxima semana. Vânio informa sobre pagamento da GDPM referente ao período de março a outubro
de 2010, agora no mês de Janeiro. Cyro faz os seguintes informes: sobre o novo piso da FENAM que
passou a R$ 9.188,22 reais por 20 horas semanais; sobre formatura dos médicos Residentes da
Maternidade Carmela Dutra no dia 28/1/11 na ACM e dos médicos Residentes do Hospital Infantil
Joana de Gusmão no 29/1/11, no auditório do próprio hospital.
2.2. Plantão de Diretoria: Leopoldo, que esteve com o plantão do dia 17 de janeiro até hoje, informa
do não recebimento de ligações. Sônia assume o plantão, seguindo a ordem previamente estabelecida.
2.3 Diretorias Regionais: Zulma informa que os Drs. Gerson Zanusso (tesoureiro da DR Chapecó),
Paulo Albuquerque (presidente da DR Joaçaba), Ramiro Camina (secretário da DR Joaçaba) e
Agostinho Bernardi (presidente da DR Videira) enviaram importantes contribuições para a Cartilha do
Simesc, conclamando os diretores da executiva para que também o façam. Cyro informa que o corpo
clínico do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres decidiu paralisar o Sobreaviso Médico a partir do dia
08/02/11 tendo agendado uma assembléia para o dia 07 de fevereiro, com solicitação da presença do
Simesc.
3. Ordem do Dia:
3.1. Parametrização Unimed / Grande Florianópolis: Vânio relembra a todos os presentes a razão
pela qual a Unimed se decidiu pela parametrização em 2009. Explica que o número de exames a ser
autorizado ficou definido pelo dobro da média levantada, por especialidade, com exceção para alguns
exames, sem que no entanto sejam desautorizados exames que fujam do número estipulado, bastando
para tanto, que estejam devidamente justificados. Informa que alguns médicos, por sentirem-se
prejudicados com a medida, recorreram ao Conselho de Medicina, que está questionando a Unimed e
que por conta disso houve uma parada no processo de parametrização. Alguns diretores do Simesc,
cooperados que são, manifestaram-se com testemunho de casos reais, onde fica clara a necessidade da
parametrização. Dr. Rodrigo coloca como dificuldade o fato de a Unimed ser ao mesmo tempo
cooperativa e operadora de plano de saúde. Dr. Ângelo enfatiza que da maneira como foi colocada, a
parametrização não fere o ato médico, se mostrando preocupado apenas com os exames que
extrapolam a média estipulada. Cyro lembra que também o Cosemesc tem posição favorável à
parametrização.
3.2. Contratos (Assessoria Jurídica / Assessoria Previdenciária): Gilberto faz a leitura da proposta
da assessoria jurídica para o reajuste de seus honorários. Os diretores jurídicos manifestam-se
favoráveis ao pleito desde que sejam cumpridos os itens acordados anteriormente e ainda, que seja

estabelecido plantão no Simesc na 6ª feira e plantão em dupla 3 vezes na semana, na segunda, terça e
outro dia a combinar. Ficam incumbidos de levar a contraproposta da executiva à assessoria jurídica.
Cyro distribui aos presentes a proposta da assessoria previdenciária, informando que não há mudanças
em relação ao contrato anterior (cláusulas). Os diretores presentes manifestam-se pela concessão de
reajuste com o mesmo índice aplicado à assessoria jurídica.
Cyro propõe reajuste da gratificação da Coordenadora, o que é aprovado pela diretoria, com índice no
mesmo parâmetro dos demais, ficando ainda estabelecido que, para esta gratificação, será aplicado
reajuste pelo INPC a cada mês de janeiro.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Boletim Médico (131 e 132) / Novos nomes.
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 24 de Janeiro de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª. Secretária da D.E do Simesc).

