Ata da 320ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 14/02/2011. 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:César informa sobre audiência com o Governador do Estado de Santa Catarina em que
estavam presentes
Dr. Genoir( ACM ), Dr. Bernardes(CREMESC), Dr. Ivan (FECOMED), Dr.
Barbato(FECOMED), Dr. Edevard(UNIMED) para discutir questões relacionadas ao SC Saúde.Nesta audiência foi
explicitada a posição da FECOMED e das entidades médicas quanto a necessidade de reajuste nos honorários
médicos durante a prorrogação do contrato existente entre o governo do estado e a FECOMED. A FECOMED
acompanhará todo o processo ,com reuniões a serem marcadas e também encaminhará uma proposta para reajuste
nestes seis meses de prorrogação do contrato. César comenta sobre artigo do Dr. Ari Wajsfeld, presidente do
Sindicato dos Médicos do Grande ABC, sobre “Incompetência”. Tadeu informa sobre novo edital para eleição no
Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, marcada para 22 de março 2011, visto que a eleição anterior foi
anulada. Informa ainda sobre sua participação na reunião do Corpo Clínico da Prefeitura Municipal de
Florianópolis, ficando o mesmo designado para levar o apoio jurídico do SIMESC na próxima reunião que
acontecerá no dia 02 de março p.v. no auditório do SEREST, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Roman
informa sobre a aprovação do aditivo no contrato da assessoria jurídica do Simesc. Cyro faz os seguintes informes:
sobre o valor dos repasses financeiros efetuados às Diretorias Regionais , que totalizaram R$ 128.638,69 conforme
os percentuais estabelecidos em assembléia . Número atual de médicos filiados 4300, sendo 703 semestralistas;
sobre reunião ocorrida dia 08 de fevereiro com o SINTRAM ( Sindicato dos trabalhadores municipais de São
José),onde esteve presente juntamente com César para buscar solução de forma conjunta através de audiência com
o prefeito municipal ,na tentativa de regularizar o pagamento das horas extras dos médicos e sobre elaboração do
PCCS; sobre reunião com a FAHECE no dia 11 de fevereiro ,onde esteve presente juntamente com Leopoldo, Drs.
Erial de Haro e Ângelo Kniss para finalizar o acordo coletivo dos médicos vinculados ao Hemosc / Cepon. Relata o
recebimento dos seguintes convites: para a posse da diretoria do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul no
dia 23 de fevereiro em Campo Grande/MS e para o lançamento do livro “Vielen Dank, Herr Doktor! – Dos
primeiros médicos aos 40 anos da Associação Brusquense de Medicina”, de Saulo Adami, no dia 24 de fevereiro
as 19:30 horas no Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (CESCB).
2.2. Plantão de Diretoria: Dra. Eliane envia informe sobre telefonema recebido de médico de Lages acerca do
cumprimento do horário na troca do plantão. Dr. Roman assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Tanise informa sobre reunião da Diretoria Regional de Joinville traçando metas para o
ano de 2011, bem como as ações a serem desenvolvidas. Cyro informa que a Diretoria Regional de Balneário
Camboriú (Drs. Pedro e Delmo), esteve reunida com o Prefeito da cidade, levando as reivindicações dos médicos
do Corpo Clinico daquela Prefeitura, havendo boa receptividade por parte do gestor municipal em relação ao
pleito.
3. Ordem do Dia:
3.1. Visita do Dr. Genoir Simoni / Dr. Reinaldo Brasiliensi Machado: Dr. Genoir vem à reunião da executiva
apresentar suas aspirações como candidato a presidência da Unimed Grande Florianópolis. Faz apresentação dos
nomes que compõem a chapa UNIÃO que será inscrita na eleição próxima. Dr. Reinaldo faz um breve relato das
suas atividades profissionais e associativas, ressalta a importância do cooperativismo médico e da real
possibilidade de melhoria nos honorários médicos. Dr. Bonnassis se manifesta apesar de não fazer parte da chapa
em questão. César se manifesta sobre a posição do Simesc de neutralidade como entidade médica, deixando seus
diretores livres para exercer seus direitos como cooperados. Cyro também explicita seu ponto de vista como
presidente do Simesc, em total concordância com o secretário geral.
3.2. Reunião COSEMESC (09/02/11) - Relato: Cyro faz relato sobre a reunião do COSEMESC, destacando a
situação dos médicos da Prefeitura Municipal de São José; ação da Comissão da CBHPM; estratégia para a reunião
com médicos residentes em 2011; reunião da FECOMED com o governo estadual; questão “SAMU vaga zero”.
Estes assuntos foram debatidos e serão desdobrados conforme a necessidade. Zulma lembra da aprovação do novo
logotipo do COSEMESC com a inclusão do Simersul.
3.3. II Encontro de Assessores/ Diretores de Comunicação / Piauí: Jornalista Andressa Braun faz relato sobre o
evento, informando os principais participantes e os temas que foram debatidos. Pelo SIMESC participaram do
evento Renato Polli, diretor de imprensa juntamente com a jornalista Andressa. Esta informa que o próximo

encontro será realizado em Florianópolis, provavelmente em outubro de 2011.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Cartilha Simesc; Encontro de Assessores Jurídicos/
Previdenciários, Brasília.
5. Assuntos informais: nada discutido
Florianópolis, 14 de Fevereiro de 2011.
(Ata redigida por César Augusto Ferraresi Secretário Geral da DE do Simesc)

