Ata da 321ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 21/02/2011. 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 informa sobre reunião da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Florianópolis com o
Governador do estado – Dr. Raimundo Colombo, em 15 de fevereiro do corrente ano, para tratar de assuntos relativos à
assistência médica em Florianópolis, com a proposta do Governador para que se agende uma reunião também com a presença
das entidades médicas da capital, para traçar estratégias que visem a resolução dos problemas levantados. César informa que
a direção do Sindicato Médico do ABC autorizou o Simesc a postar em sua home page, o artigo do Dr. Ari Wajsfeld sobre a
“Incompetência” e sobre telefonema recebido de colega anestesista de São Francisco do Sul, informando que os médicos do
Hospital de Caridade daquele município, prestam serviço sem contrato de trabalho e que por conta de remuneração em
desacordo com o solicitado pelos médicos há a decisão de parar de atender ao sobreaviso médico. César forneceu ao colega as
orientações do Simesc, nesse sentido. Faz também o relato da reunião sindical com os médicos do Médio Vale, ocorrida em
Timbó no dia 17 de fevereiro, quando estiveram presentes pela executiva Cyro, Vânio, César e Eliane com o apoio do
assessor jurídico, Dr. Ângelo Kniss, jornalista Andressa, coordenadora administrativa Terezinha e funcionário Marcelo, e
pela Regional Médio Vale dos diretores Alfredo Nagel, Lothar Stange e Roberto Amorim. Salienta a participação de cerca de
40 médicos das cidades de Timbó, Indaial e Pomerode. Foram assunto de pauta o Sobreaviso em Timbó e o Plano de Saúde
SERVMED (matéria na home page www.simesc.org.br). Leopoldo refere o número de semestralistas inadimplentes no
semestre até a presente data (230) e número de semestralistas que se tornaram mensalistas (16), informando que os
funcionários do Simesc já iniciaram os contatos telefônicos com os não pagantes. Cyro faz os seguintes informes: sobre ofício
enviado juntamente com o SINTRAM, para a Secretaria Municipal de Saúde de São José, solicitando audiência para tratar do
PCCS dos médicos daquela prefeitura; sobre a eleição no dia 21 de fevereiro, dos novos conselheiros para o Conselho
Estadual de Saúde para o período 2011-2014, tendo o Simesc garantido sua vaga, com Dr. Cyro Veiga Soncini como nosso
representante, cuja titularidade será alternada com o Sindicato dos Odontólogos, relatando que foram 6 os sindicatos que se
fizeram representar (eram 3 vagas); sobre eleição para o Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, que acontecerá no
dia 22 de março às 18 horas, solicitando à Zulma que compareça, caso haja impedimento de Ana Vidor (em licençamaternidade) para manifestar a intenção de manutenção da vaga do Simesc; sobre reunião ocorrida no dia 18 de fevereiro,
entre as entidades médicas nacionais (AMB/FENAM/CFM) e as comissões de Saúde Suplementar e CBHPM, quando ficou
decidido por uma paralisação nacional no dia 07 de abril do corrente ano, por melhores condições de relacionamento entre
planos de saúde e médicos; sobre recebimento, por solicitação do deputado estadual Dado Cherem, de cópia da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) que trata da profissão do médico como carreira de Estado e passa a tramitar na Assembléia
Legislativa do estado (ALESC).
2.2. Plantão de Diretoria: Roman não recebeu ligações no período e Cyro assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: nada encaminhado
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião Assessorias Jurídicas Sindicais (Brasília/DF) – relato – O encontro aconteceu no dia 17 de fevereiro e os
Drs. Erial Lopes de Haro e Lucila de Moura Cardoso participaram como representantes do Simesc. Informam que pela Fenam
estiveram presentes o Secretário de Assuntos Jurídicos (Dr.Antonio José Francisco Pereira dos Santos) e o Diretor de
Assuntos Jurídicos (Dr. José Roberto Cardoso Murisset) e que o quorum do evento foi de 45 pessoas. Apesar de vários
assuntos estarem pautados, por conta de discussões políticas acaloradas, houve tempo hábil para serem discutidos apenas os
temas OS-OSCIP-FPP / Bitributação da Contribuição Sindical / Contribuição Sindical e Aposentadoria Especial. Os novos
encontros deverão ser periódicos e itinerantes.
3.2. Cartilhas SIMESC – modelo / destinatários / custo / parceiros – Zulma faz a apresentação do “boneco” da nova
cartilha, com as sugestões para ilustrações e capa, da designer Júlia. O trabalho de revisão iniciou em agosto do ano passado,
recebeu várias sugestões de diretores da executiva e das regionais e a assessoria da jornalista Andressa na edição dos textos.
O modelo apresentado foi aprovado pelos diretores presentes e ficou definido que o público alvo serão os formandos em
medicina, os acadêmicos de medicina do 6º ano, os médicos Residentes e os novos filiados. A cartilha será também
disponibilizada na nossa home page. O custo será orçado e aprovado futuramente, e será solicitado o apoio financeiro de
entidades parceiras.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião da FRSB / OS – OSCIP.
5. Assuntos informais: Sônia informa sobre o falecimento da esposa do Dr. Eduardo Collares (suplente de conselheiro fiscal
da DE do Simesc) no último dia 19 de fevereiro. O Simesc apresentará suas condolências ao colega.
Florianópolis, 21 de Fevereiro de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes – 1ª Secretária da DE do Simesc)

