Ata da 332ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC Gestão 2009/2012
Data: 23/05/2011. 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 que participou como palestrante do III Encontro Brasileiro de
Portadores de Câncer e VII Encontro Catarinense da Mulher Mastectomizada. Vânio informa sobre reunião
ocorrida em 16 de maio com a Diretoria Regional de Videira, com a presença do presidente Agostinho Bernardi
e do tesoureiro Nelson Bacega daquela regional, para tratar da implantação do Jurídico Regional. Foi préagendada nova reunião para o dia 06 de agosto. Roman informa que está mantendo contato com os
inadimplentes do jurídico, que eram 14 inicialmente e que agora são apenas três, com os quais deverá manter
contato. Eliane informa sobre ida à Balneário Camboriú em 20 de maio, juntamente com Cyro e a coordenadora
Terezinha para ultimar as providências para o XIV FEMESC. César informa sobre a data da próxima reunião da
FRSB, que ocorrerá nos dias 01 e 02 de julho em Gramado – RS, solicitando que os colegas de diretoria se
pronunciem o quanto antes pela participação no evento. Cyro faz os seguintes informes: sobre revogação, a
pedido das entidades nacionais, da decisão administrativa do Secretário de Direito Econômico, que impedia que
as entidades nacionais defendessem o interesse dos médicos contra os honorários pagos pelos planos de saúde;
sobre resposta recebida a ofício SIMESC enviado à Unimed Santa Catarina; sobre os valores arrecadados com a
contribuição sindical (demanda espontânea) nos anos de 2010 e 2011; sobre o IV Fórum do Cooperativismo
Médico que ocorrerá em Brasília nos dias 14 e 15 de junho; que foi protocolado pedido de cancelamento da
liberação pela SES para a Dra. Anamar Brancher e que a Dra. Anamar apresentou renúncia ao mandato no
cargo de diretora de informática.
2.2. Plantão de Diretoria: Leopoldo não recebeu ligação relevante. Vânio assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Joinville – Diretora clínica do Hospital Municipal, apóia o movimento grevista dos
médicos. Lages – Renunciaram ao cargo o diretor clínico, o vice-diretor clínico e o diretor técnico do HNSP e
há a decisão dos médicos em suspender o atendimento de emergências a partir de 1º de junho.
3. Ordem do Dia:
3.1. UNIMED Grande Florianópolis – presença de dirigentes: Presentes os Drs. Genoir Simoni e Alexandre
Vianna. Genoir informa que a Unimed será administrada em prol dos atuais 1605 médicos cooperados e que
existe a intenção de criar uma rede de serviços próprios para que se possa reverter valores, que serão agregados
aos honorários médicos, ação esta que demanda certo tempo. Em relação à CBHPM afirma que há a
necessidade de separar honorário médico de UCO e SADT e que será vital obter respaldo das entidades
médicas nesse caminho. Alexandre ratifica o pedido de apoio nas medidas a serem tomadas na Unimed Grande
Florianópolis e agradece os votos recebidos. Genoir abre as portas da Cooperativa para todos os cooperados,
informando ainda, que medidas serão tomadas no sentido de enxugar gastos. Nos passa a informação de que o
contrato com o governo do estado (SCSAUDE) será renovado por mais 6 meses por determinação judicial.
Passa às mãos do presidente Cyro Soncini, no momento coordenador do Cosemesc, a contribuição financeira da
Unimed Grande Florianópolis para o evento XIV FEMESC, informando ainda que também será feita uma
contribuição por parte da UNICRED. Alexandre informa que também estão disponibilizados kits evento para os
participantes. Vânio tece alguns comentários e dá algumas sugestões, insistindo na necessária valorização dos
honorários médicos.
3.2. Reunião COSEMESC / Residentes MCD (19/05) - relato: Participaram da reunião Gilberto, Eliane, Dr.
Ângelo Kniss e o Vice-presidente da ACMR, Dr. Alberto Pontes. Os diretores sindicais fizeram a apresentação
do Simesc para cerca de 14 médicos residentes e avaliam como uma boa reunião, com muitos questionamentos
de ordem jurídica ao nosso causídico. A jornalista Carla registra a ausência das demais entidades, considerando
que a reunião seria do Cosemesc (vide matéria na home page).
3.3. Assessorias SIMESC – nova rotina para atendimento: Cyro relata sobre dificuldades ocorridas por
atendimento a médicos sindicalizados inadimplentes e até mesmo não sindicalizados. Por conta disso,
doravante, as assessorias deverão solicitar o número do CRM dos médicos atendidos e no final do expediente a
listagem deverá ser passada por escrito à coordenadora do SIMESC, Sra. Terezinha, que fará a verificação da
situação do médico, repassando a informação às assessorias.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: receberemos a visita de dirigentes UNICRED / Reivindicação
de médico de Balneário Camboriú.
5. Assuntos informais: Cyro fará entrega da grade de janelas no Simesc para cada diretor. Visita dos
acadêmicos de medicina da Unisul ao Simesc, no dia 19 de maio. Haverá Assembléia Geral Extraordinária
Estadual às 19:30 h do próximo dia 30 de maio no Simesc.
Florianópolis, 23 de maio de 2011.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª secretária da DE do Simesc)

