Ata da 322ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC Gestão 2009/2012
Data: 28/02/2011. 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: Leopoldo informa sobre contato mantido com parceiros Simesc solicitando ajuda financeira para a nova
cartilha, tendo obtido resposta positiva da UNIMED Grande Florianópolis, UNICRED e JOMANI Seguros. Também fará contato
com a FECOMED. Vânio informa sobre sua participação na reunião da FENAM no dia 25 de fevereiro em São Paulo, onde ficou
decidido pela adesão à paralisação nacional no dia 07 de abril por melhores condições de relacionamento entre planos de saúde e
médicos, lembrando no entanto do acordo firmado entre a Unidas e o Cosemesc, cujo prazo para ajustes é o mês de maio pv.
Apresenta os nomes dos quatro médicos presentes à reunião, candidatos que são às eleições da UNIMED Grande Florianópolis.
Cyro faz os seguintes informes: que foi renovado o contrato da Assessoria Previdenciária; que o SIMESC estabeleceu acordo
coletivo de trabalho com a FAHECE (matéria na home page www.simesc.org.br); sobre reunião sindical em Lages, com os médicos
do Hospital Infantil Seara do Bem. O presidente se fez acompanhar do diretor Roman e a reunião contou também com a presença
de cerca de 10 médicos pertencentes ao corpo clínico, do diretor presidente do hospital, do diretor técnico, do diretor clínico e do
presidente da DR Lages Fernando Pagliosa. O corpo clínico deverá se reunir com o Sindicato presente, e deliberar a respeito de
suas reivindicações. A comitiva do SIMESC contou também com a assessoria jurídica do Dr. Ângelo Kniss e o apoio
administrativo da coordenadora Terezinha Koerich (matéria na home page www.simesc.org.br). Cyro informa ainda sobre convite
recebido do CREMESC para participar da abertura oficial do IV Fórum de Ética Médica no dia 11 de março, na ACM. Na ocasião
o Simesc será representado pelo vice-presidente Vânio Lisboa, devido à reunião da FENAM Regional Sul Brasileira (FRSB) na
mesma data. Informa ainda do pedido de renúncia do diretor de Relações Intersindicais Clayton Miguel Costa, por questões de
incompatibilidade horária.
2.2. Plantão de Diretoria: Cyro recebeu 2 ligações, uma de colega de São Carlos acerca de contribuição sindical e uma de colega
de Alfredo Wagner acerca de sobreaviso. Ambos receberam os esclarecimentos e orientações pertinentes. César assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Odimar Pacheco, secretário da DR Laguna informou sobre negociações dos médicos com o Hospital
São Camilo de Imbituba, com sobreaviso médico como assunto da pauta.
3. Ordem do Dia:
3.1. Reunião FENAM Regional Sul Brasileira – 11 e 12 março 2011: César lembra a todos da pauta, destacando a mesa redonda
do dia 11 (sexta-feira), com as participações do presidente da ACM, Dr. Genoir Simoni, do presidente da Unimed Grande
Florianópolis, Dr. Edevard José de Araújo e do secretário de saúde suplementar da FENAM, Dr. Márcio Costa Bichara, com o tema
NOVAS MODALIDADES DE REMUNERAÇÃO NA SAÚDE SUPLEMENTAR: Perspectivas. Também informa sobre o hotel e
acertos para o evento, além das presenças já confirmadas dos diretores dos outros sindicatos vinculados à FRSB. Zulma informa
sobre as presenças já confirmadas e em bom número, de diretores da executiva e regionais. A coordenadora Terezinha está sendo a
promoter do evento.
3.2. OS / OSCIP (organização social / organização da sociedade civil de interesse público) – posição SIMESC: Cyro informa
que o Simesc tem posição contrária, por não ser assegurado ao médico nenhum direito, com precarização da relação com os
mesmos. Lembra da manifestação do atual governador, quando em campanha, favorável à questão e que o Secretário de Estado da
Saúde tem se pronunciado como a favor daquilo que for considerado melhor para a assistência médica. Informa de algumas
posições contrárias, como é a da FENAM, do Ministério Público Federal, do CNS e também do CES. Dr. Rodrigo Leal, assessor
jurídico do SIMESC, lamenta que as discussões à respeito do assunto só tenham se iniciado 10 anos após a edição da lei. As leis das
OS e OSCIPs foram criadas respectivamente em 1998 e 1999. Esclarece que o problema não está na lei, que desburocratiza a
execução do serviço público pela iniciativa privada, mas pelas brechas que abre, dispensando a licitação e a comprovação de
insuficiência de recursos públicos na oferta do serviço. A gestão é terceirizada. “A lei foi desvirtuada”, diz. A OSCIP já é um
programa de Governo e está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Dr. Erial de Haro, também nosso assessor jurídico,
manifesta-se a favor de que sejam discutidas estratégias específicas para cada uma das situações e não só a posição contrária ou
favorável. Vários diretores se manifestam. Enfim, o SIMESC defende que se trabalhe pela fiscalização (resultados / controle
financeiro) e pela discussão pontual das organizações sociais no estado de Santa Catarina.
3.3. Visita do Dr. Rogério Moritz / Dr. Vânio Cardoso Lisboa / Dr. Anastácio Kotzias / Dr. João José Cardoso: Dr. Rogério,
candidato à presidência da Unimed Grande Florianópolis, com a chapa UNIMED PARA TODOS, acompanhado dos três outros
membros também candidatos, se manifesta informando da pretensão de remunerar melhor os cooperados, pela redução de custos.
Pede o apoio do SIMESC e o secretário geral César Ferraresi, em nome da diretoria, se pronuncia pela neutralidade do SIMESC
como entidade médica, deixando livres seus diretores para exercerem seus direitos como cooperados. Os demais candidatos
também teceram suas considerações à respeito da proposta de campanha.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: (14/03/11): Avaliação da reunião da FRSB.
5. Assuntos informais: O presidente Cyro Soncini manteve contato telefônico com o Dr. Eduardo Collares, apresentando ao
mesmo nossas condolências pelo falecimento de sua esposa e convidando-o a permanecer conosco nas reuniões semanais. O
Tesoureiro Geral, Leopoldo Back também falou com o colega.
Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2011.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes – 1ª Secretária da DE do Simesc)

