Ata da 370ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012.
Data: 09/04/2012. Hora 19h30min Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada após retificação.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Vânio informa que está no site da FENAM matéria sobre a luta dos médicos da
Prefeitura Municipal de São José. Renato informa sobre a assinatura do convênio entre Simesc e Ação Social da
Trindade, para ajuda humanitária ao estudante haitiano, no próximo dia 11 de abril na sede do Sindicato e que
juntamente com a jornalista Carla participará do VII Seminário Médico / Mídia em São Paulo nos dias 19 e 20
de abril. Cyro faz os seguintes informes: 1.que no dia 04 de abril participou de sessão na Câmara de Vereadores
de São José, quando foi aprovado o PLC 002/2012 que concede aumento na gratificação de produtividade para
médicos e dentistas e cria a gratificação de Especialidade Médica; 2. que recebeu do SindSaúde e-mail
comunicando que ganhou liminar pela suspensão do edital de “privatização” do SAMU, mas que o despacho
do Desembargador João Henrique Blasi determina que os envelopes com as propostas dos interessados sejam
recebidos nos termos do edital e mantidos incólumes até que o pedido liminar seja apreciado, o que deverá
ocorrer após o pronunciamento das autoridades impetradas (Secretários de Estado da Saúde e do Planejamento);
3. que participou no dia 04 de abril da Audiência Pública na ALESC que debateu sobre “O custeio dos hospitais
de Santa Catarina que atendem pelo SUS”.
2.2. Plantão de Diretoria: Roman informa que recebeu ligação de colega Acupunturista queixando-se dos
honorários médicos praticados pelo plano de saúde da Caixa Econômica e negando-se a seguir a orientação do
Cosemesc, tendo sido orientado a enviar o contrato para nossa assessoria jurídica. Relata que também recebeu
ligação de colega pediatra do HIJG preocupada com a falta de recursos humanos no serviço de emergência
daquela unidade hospitalar, quando recebeu orientações da assessoria jurídica do Sindicato quanto à tomada de
algumas medidas preventivas. Cyro informa sobre participação de colegas médicos do HIJG na reunião do
Cosemesc do dia 21 de março, após reunião do Simesc naquela casa, ocasião em que foi solicitado aos
pediatras que se ajudassem mutuamente. Informa que o Cosemesc irá ao Secretário de Estado da saúde pedir
providências imediatas na solução do grave problema. Cyro assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Nada recebido.
3. Ordem do Dia:
3.1. Mobilização Nacional – Saúde Suplementar / 25 de abril de 2012: Recebemos da AMB material com as
orientações da COMSU (Comissão Nacional de Saúde Suplementar) para a data supra referida. Considerando
que Santa Catarina encontra-se em um patamar mais avançado nas negociações com os planos de saúde, o
Simesc encaminhará as seguintes providências:
1. envio de Boletim Digital aos médicos – via newsletter, orientando aos mesmos que sigam o que foi definido
na assembléia de médicos do dia 07 de dezembro de 2011;
2. atualização do site com as informações do Boletim Digital;
3. envio de releases nos dias 11, 18 e 24 de abril pv.; envio de notas para os colunistas políticos; agendamento
de rádio; agendamento de televisão;
4. Contratação de espaço pago se preciso for.
A matéria estará contemplada no Boletim Médico 136.
3.2. Boletim Médico 136: Cyro lembra que a matéria de capa remete novamente à questão dos planos de saúde,
já tratada no BM 135. Jornalistas presentes, o esboço do boletim é apresentado aos diretores e cópias em papel
de algumas matérias são distribuídas para leitura e sugestões e/ou correções, o que é feito. Ao final, o Editorial
é lido e aprovado por todos.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: (23/abril/12): Acadêmicos.
5. Assuntos Informais: Vânio diz não ter havido quorum para votação de matérias na última reunião do CES.
Eliane agradece em nome da diretoria ao escritório Lopes de Haro & Machado Leal pelo envio de
congratulações de Páscoa.

Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva SIMESC.

Florianópolis, 09 de abril de 2012.

