Ata da 319ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 07/02/2011. 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: Zulma acusa o recebimento de cartão do Simesc, enviado pela Diretora Social, pela passagem do
seu aniversário, agradecendo e elogiando a iniciativa. Dr. Erial informa que Dr. Ângelo Kniss encontra-se em Lages,
discutindo a paralisação do sobreaviso médico do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Leopoldo informa que será
encaminhado ofício à FAHECE, com as alterações propostas pelo Dr. Ângelo Kniss para o termo de acordo coletivo para os
médicos daquela fundação. Cyro faz os seguintes informes: sobre e-mail encaminhado aos médicos filiados, informando do
valor da anuidade Simesc para 2011, com vistas a instrumentaliza-los para a opção a adotar em relação ao programa de
valorização dos cooperados da Unimed e que segundo contato mantido pela Coordenadora com a Unimed Grande
Florianópolis, alguns médicos já se manifestaram pelo pagamento da anuidade Simesc; sobre nota oficial da FENAM contra
artigo da MP 521 de 312/12/10, que retirou o auxílio moradia dos médicos Residentes; sobre convite para reunião ampliada
da Comissão de Saúde Suplementar e Comissão Nacional de Consolidação e defesa da CBHPM a acontecer no dia 18 de
fevereiro corrente, em São Paulo; sobre notícia publicada no DC de 04 de fevereiro acerca da gratuidade instituída pelo
Governo Federal para medicamentos contra diabetes e hipertensão em uma rede de 15 mil drogarias conveniadas à rede
Farmácia Popular em todo o país, solicitando aos advogados que analisem a possibilidade de questionar o por que de não
alcançar tal gratuidade todos os medicamentos da farmácia brasileira.
2.2. Plantão de Diretoria: Gilberto relata recebimento de 2 ligações, sendo uma para o jurídico. Eliane assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada encaminhado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Aposentadoria Especial – Mandados de Segurança individuais para a aplicação do Mandado de Injunção junto aos órgãos
envolvidos: Dra. Lucila relata das dificuldades encontradas para efetivação do Mandado de Injunção, daí a decisão de se
entrar com Mandados de Segurança individuais, para tentar garantir resposta para o Mandado de Injunção (análise dos
pedidos). Informa que as procurações para o Mandado de Segurança, emitidas por entidade, serão postadas no site do Simesc,
podendo ser acessadas por quem assim o desejar. Informa ainda da postagem também, da relação de documentos necessários.
3.2. Conselhos de Saúde (CES/CMS - Flo) – a escolha de novos conselheiros: Em relação ao CES, na eleição que se dará no
dia 21 de fevereiro do corrente ano, Cyro tentará garantir a vaga do Simesc, hoje ocupada por ele na qualidade de titular,
tendo Vânio como suplente e em relação ao CMS-Flo, lembra que houve eleição em dezembro de 2010, mas que por ação do
SINDPREVS o processo eleitoral foi suspenso. Amanhã, dia 08, será definida nova data para a eleição e Cyro manifesta a
intenção de igualmente garantir a manutenção da vaga do Simesc, com o que todos concordam.
3.3. Fahece: Cyro lembra que o acordo que está sendo firmado já é tardio, considerando que o prazo de vencimento do
contrato é o mês de fevereiro em curso. Leopoldo faz a leitura do ofício que será encaminhado do Simesc à FAHECE,
tentando garantir todas as cláusulas previamente acordadas em reuniões anteriores, no que diz respeito às questões salariais.
3.4. Diretoria de Informática – melhorias no site: Anamar, diretora de informática, ratifica as qualidades da nossa home
page (limpa, acessível, de fácil navegação), e informa das inovações que serão implantadas, como postagem de todas as atas,
ambiente interno para envio dos relatórios das diretorias regionais, galeria de fotos, arquivo de notícias, agenda de eventos,
documentos e leis, newsletter e revisão do conteúdo. Cyro solicita que o último Boletim Médico esteja na front page e o
acréscimo de links, para outras entidades, além dos atuais parceiros.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: II Encontro de Assessores e Diretores de Comunicação das Entidades
Médicas (relato) / Cartilha do Simesc.
5. Assuntos informais: Cyro apresenta os novos colegas que estão vindo participar das reuniões e ações da executiva,
agradecendo a presença e dando as boas vindas. São eles, Drs. João Batista Bonnassis Jr, Mário Marques, Carolina Dutra,
Maria Cristina Fortuna. Cyro informa ainda que as reuniões que aconteceriam no extremo oeste e oeste foram canceladas,
por conta de vôo aéreo cancelado e não existência de vagas no vôo noturno. Novas datas serão encontradas.
Florianópolis, 07 de Fevereiro de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª secretária da DE do Simesc)

