Ata da 334ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 13/06/2011. Hora 19h30 min. 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: Gilberto informa que participou de audiência pública no Ministério Público
do Trabalho no dia 02 de junho, juntamente com Dr. Ângelo Kniss, para tratar do não cumprimento de
deveres trabalhistas, inclusive salários, por empresa prestadora de serviços médicos – BIOPLAST, e
que por falta de documentação que deveria ser apresentada pela denunciada e pela ausência dos demais
sindicatos de classe, foi agendada nova audiência. Maria Cristina informa sobre o IV Fórum do
Cooperativismo Médico que ocorreu em Brasília nos dias 14 e 15 de junho e que teve o Dr. Edevard
José de Araújo como representante de Santa Catarina. César informa sobre definição da programação
da reunião da FRSB que ocorrerá em Gramado nos dias 01 e 02 de julho; sobre reunião com os
médicos residentes do hospital Infantil Joana de Gusmão, quando junto com Cyro se fez presente, no
dia 10 de junho; sobre tentativa de inclusão de 04 emendas no projeto do Plano de Cargos, Carreira e
Salários dos médicos vinculados à Prefeitura Municipal de São José. Jolnei informa sobre reunião da
comissão CBHPM no dia 02 de junho para tratar das reivindicações nacionais e definir o rumo do
movimento no contato com as operadoras. Cyro faz os seguintes informes: sobre reunião no dia 02 de
junho, juntamente com Eliane e Dr. Rodrigo Leal, com o Conselho Médico do hospital e maternidade
Marieta Konder Bornhausen de Itajaí; sobre resposta do Simesc à Promotoria de Blumenau pela
instauração de inquérito civil por conta da paralisação dos planos de saúde em 07 de abril; sobre a
participação das Dras. Lucila e Juliana na reunião da Federação Unimed em Joinville no dia 27 de
maio para tratar do tema “Questões Polêmicas da Aposentadoria do Médico Cooperado”; sobre ofício
recebido do SAMU (Dr. Aury Faresin), informando da solicitação de concessão de 30 pontos na
GDPM para os médicos reguladores e auditores;
sobre recebimento de ALERTA
EPIDEMIOLÓGICO para Cepa rara de Escherichia Coli responsável pela Síndrome Hemolítica
Urêmica, encaminhado pelo Dr. Fábio de Faria, Infectologista da DIVE (divisão de vigilância
epidemiológica), a ser divulgado entre os médicos sindicalizados. Cyro faz a entrega ao Tesoureiro
Geral da proposta para renovação contratual enviada pela Unimed Grande Florianópolis, para os
servidores do Simesc. Informa ainda do recebimento dos seguintes convites: para a audiência pública
no dia 15 de junho no plenário da ALESC para debater o tema “Criação de Um Programa Estadual de
Incentivo Às Cirurgias Eletivas”; para a abertura do VII Congresso Estadual do SINDPREVS no dia
15 de junho às 19:30 horas; para participar do evento da Sociedade Catarinense de Pediatria
“Atualização do Calendário Vacinal para Crianças e Adolescentes” no dia 18 de junho às 10:30 horas
na ACM.
2.2. Plantão de Diretoria: Vânio ficou com o plantão e não relata ligações relevantes. Zulma assume
o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Joinville: Suzana de Almeida participou do II Encontro Nacional de
Mulheres das Entidades Médicas ocorrido nos dias 19 e 20 de maio em Porto Alegre. Lages: Os
médicos retornaram a atender o sobreaviso e a DR Lages publicou carta em jornal local, o que motivou
resposta do Prefeito Municipal. Blumenau: Cyro apresenta a funcionária Janaína Longe, contratada
para a DR Blumenau, em estágio administrativo na sede do Simesc.
3. Ordem do Dia:
3.1. UNICRED Florianópolis – presença de Diretores: Presentes os Drs. Remaclo Fischer Júnior –
presidente da UNICRED Florianópolis, Irineu May Brodbeck – diretor financeiro da UNICRED
Florianópolis, Júlio César Gonçalves – diretor administrativo da UNICRED Florianópolis e os Srs.
Vladimir Andrade Duarte – superintendente da UNICRED Central de SC e Rodrigo Machado –
gerente de negócios da UNICRED Central de SC. Dr. Remaclo justifica a visita pelo intuito de estreitar
laços entre as entidades e em seguida apresenta os serviços e produtos oferecidos pela UNICRED, com
destaque para a rentabilidade das aplicações, o plano de previdência privada (QUANTA Previdência) e

a corretora de Seguros. Sugere que haja reciprocidade de ação no sentido de que os filiados ao Simesc
sejam cooperados da Unicred e vice-versa.
3.2. Avaliação XIV FEMESC: Esta edição do FEMESC foi coordenada pelo Simesc, capitaneada
pelo seu Presidente, com o apoio da Diretora de Assuntos Sócio-culturais, da Coordenadora
Administrativa, do Secretário Geral e das Jornalistas do Simesc. O evento que contou com duas mesas
redondas, abordou os temas “Judicialização da Medicina” e “Regulação Médica de Urgências”, foi
prestigiado por cerca de 150 pessoas e considerado pela diretoria como um “evento grandioso”, no qual
estiveram presentes muitas lideranças médicas do estado, além de lideranças nacionais. O presidente
do Simesc, Dr. Cyro Soncini passou a Coordenação do Cosemesc à presidente da Associação
Catarinense de Medicina, Dra. Márcia Ghellar.
3.3. Boletim Médico 133: Renato apresenta a nova jornalista do Simesc, Camila Spolti, que
juntamente com a jornalista Carla Cavalheiro será responsável pela Assessoria de Imprensa do Simesc.
Apresenta o espelhamento das matérias programadas para compor o boletim médico 133.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Diretoria de Informática / BM 133
5. Assuntos informais: Participação do jurídico do Simesc no Congresso de Ginecologia e Obstetrícia
ocorrido em Blumenau. Eliane convida a todos para no dia 27 de junho, após a reunião ordinária,
participarem de um congraçamento temático – Festa Junina.
Florianópolis, 16 de junho de 2011.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª secretária da DE do Simesc)

