Ata da 362ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 30/01/2012. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Gilberto informa que representou o Simesc na solenidade de formatura dos
médicos residentes da Maternidade Carmela Dutra. Foi convidado a compor a mesa, porém optou não
manifestar-se, fazendo-o durante o jantar, com cada formando. Eliane informa sobre reunião do
COSEMESC, ocorrida em 27 de janeiro último, para discutir a proposta do governo em relação aos
valores a serem pagos pelo SC Saúde. Foi decidida pela realização de assembleia no próximo dia 06 de
fevereiro e mantida a orientação de não adesão ao plano até a assembleia. César informa que representou
o Simesc na solenidade de formatura dos médicos residentes do Hospital Infantil Joana de Gusmão.
Informa também sobre assembleia geral dos médicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF)
ocorrida no último dia 25 de janeiro, que ficou sobrestada até o dia 08 de fevereiro, aguardando
posicionamento da PMF. Roman informa abertura de concurso público para médicos no Governo do
Estado de Santa Catarina, alertando que as vagas são insuficientes tanto quantitativamente como em
relação às especialidades anunciadas.
2.2. Plantão de Diretoria: César informa que não recebeu nenhuma ligação durante a semana. Zulma
assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Cyro comunica que recebeu informações dos diretores regionais de
Araranguá, Joaçaba, Lages, Jaraguá do Sul, Médio Vale, Brusque e Xanxerê acerca da situação de adesão
ao SC Saúde. Informa ainda sobre o compromisso de repasse de recursos do Governo do Estado ao
município de Lages para manutenção dos serviços de emergência e urgência do Hospital Nossa Senhora
dos Prazeres, destacando o empenho e mérito do Dr. Fernando Pagliosa, diretor regional do Simesc, e do
Dr. Paulo Cesar Duarte, diretor clínico da entidade no sucesso das negociações.
3. Ordem do Dia:
3.1. Planos de Saúde/COSEMESC: Informa sobre reunião do Cosemesc ocorrida no último dia 27 de
janeiro, que definiu pela realização de assembléia na próxima segunda-feira, dia 06 de fevereiro. No
próximo dia 01 de fevereiro ocorrerá nova reunião do COSEMESC, para preparação da assembléia. Foi
discutida estratégia de mobilização para reunião do COSEMESC que ocorrerá no CREMESC. Vânio
destaca alguns pontos que considera estratégicos na negociação. Cyro cita ainda o destaque que o assunto
vem recebendo da imprensa.
3.2. Seguro Viagem: Atendendo solicitação do colega Edson Colla ( DR Canoinhas), expressa na RDP
de dezembro/2011, o Dr. Leopoldo Back, Tesoureiro Geral, trouxe à baila o assunto “seguro para
viagens”, preocupado com os inúmeros deslocamentos a que todos são submetidos. Presente na reunião o
representante da empresa Jomani Seguros, Sr. Paulo, apresenta proposta de seguro a todos os diretores do
Simesc, no intuito de cobrir morte acidental, incapacidade permanente total ou parcial para o trabalho e
auxílio funeral. Foi aprovada a proposta apresentada, que deve ser extensiva a todos os assessores e
servidores do Simesc.
3.3. Assembleia dos Médicos da PMF: Discutida pertinência de transferir a assembleia dos médicos
para o dia 14 de fevereiro, a fim de mobilizar a imprensa para dar maior destaque ao movimento e
mobilizar a opinião pública. Foi destacada também a importância da participação dos demais diretores na
assembleia e da necessidade de coordenação das ações entre a DE e o corpo clínico da PMF.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Movimento dos médicos da PMF.
5. Assuntos informais:
Florianópolis, 30 de janeiro de 2012.
(Ata redigida por Ana Cristina Vidor, 2a Secretária da DE do Simesc)

