Ata da 470ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 08/09/2014. Hora: 19:30 horas. 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): Dr. Renato Polli informa que estamos “fechando” contrato para o Momento SIMESC com as
rádios 98 FM, em Imbituba e Radio Difusora de Laguna. Ainda informa que já estão no site do SIMESC as informações
dos médicos candidatos filiados. Dr. Cyro relata a reunião do COSEMESC com a SES ocorrida no dia 3 de setembro
(presentes SIMESC e ACM), estando em destaque o Sistema de remuneração “por subsidio”. Após propostas e
esclarecimentos a respeito do método referido, ficou agendada reunião para o próximo dia 15 de outubro. Acompanhou o
Presidente o Secretário Geral Roman Gieburowski Jr. No dia 04 o SIMESC reuniu-se com os médicos que trabalham no
regime de sobreaviso no Hospital São Camilo, em Imbituba, ocasião em que avaliaram o “atual estado das coisas”:
suspensão do sobreaviso e ausência de negociação com o Hospital. Varias ações foram combinadas. Presentes os diretores
Cyro, Daniel, Fabrizio, Advogados Erial e José Cedemar (Tubarão), Jornalista Camila e Coordenadora Terezinha. Os
DRs de Laguna (Odimar Pacheco, Odilon Assumpção e Garibaldi Bastos) também participaram da reunião. Informa
também que tornou-se sócio vitalício agora em setembro o médico Nicolau Fernandes Kruel, da grande Florianópolis.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Dimitri não recebeu ligações. Dr. Renato Figueiredo assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro relata o recebimento das Atas de reuniões de Joinville dos dias 13 e 20 de agosto e a
Ata de reunião no dia 25 de agosto da regional Médio Vale.
Ordem do Dia:
3.1. Médicos SMS? Florianópolis – desoneração dos vencimentos: Dr. Renato Figueiredo relata que o Corpo Clínico
da Prefeitura Municipal de Florianópolis encaminhou ofícios ao Prefeito Municipal e para o SIMESC, comunicando
estado de greve, uma vez que não houve cumprimento de acordo por parte do Prefeito (comissão de estudo para
desoneração gradativa dos valores de gratificação do PSF, de especialidade médica e de urgência e emergência
estabelecido pelo decreto nº 13.160 de 03 de junho de 2014). Após breve discussão ficou decidido que o assunto será
levado ao SMS/Florianópolis e se tentará reunião com o Prefeito o mais breve possível, posteriormente sendo convocada
Assembleia com os médicos, para discutir o assunto.
3.2. Lei 13003 – Planos de saúde – posição jurídica SIMESC: Dr. Cyro apresenta lei nº13003 e o advogado Dr.
Rodrigo Leal dá o seu parecer jurídico que prevê que os médicos contratados, referenciados ou credenciados aos planos
de saúde, terão reajuste anual e o percentual deverá ser estabelecido nos primeiros 90 dias de cada ano. Além disso, a Lei
13.003/14 determina o estabelecimento de contratos escritos entre as operadoras e os prestadores de serviço, tanto pessoas
físicas quanto jurídicas, contendo cláusulas claras sobre todos os serviços contratados, definição de valores, critérios,
forma, periodicidade de reajuste e prazos para faturamento e pagamentos dos serviços prestados. O assunto foi debatido e
foi decidido que será entregue ao COSEMESC para novas deliberações.
3.3. Proposta do jornal “Notícias do Dia” – divulgação SIMESC: Jornalista Camila apresenta proposta da emissora
Record News que seria na forma de veiculações do programete SIMESC em TV aberta, o que não foi aprovado nesse
primeiro momento pelos diretores presentes, pois foi decidido priorizar o “Momento SIMESC” em rádio. Também
apresentado proposta do jornal Notícias do Dia, na forma de matérias em um caderno de inverno, páginas no jornal,
veiculações no rádio e destaque para banners do SIMESC no site do jornal. A proposta entrou em votação e foi aceita
para ser veiculada na grande Florianópolis.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Eleição eletrônica SIMESC.
5. Assuntos informais: Sorteio do ingresso para o baile do dia do médico. Ganhadores Drª. Jucelia Maria Guedert CRM
3540, Drª. Emarise Medeiros Paes Andrade CRM 3744, Drª. Holdarina Menezes CRM 5819, Dr. Paulo de Tarso Freitas
CRM 7564, Dr. Andre Cordeiro CRM 7821, Dr. Marco Antonio Vaz CRM 8660, Drª. Karine Souza da Correggio CRM
13373, Dr. Eduardo Berbigier CRM 14328, Dr. Fabio Cavalcanti de Faria Vieira CRM 15456 e Drª. Gabriela Machado
CRM 15956. Recebemos a visita do Dr Pedro Muller e da Drª. Regina Arruda Leal que nos informaram sobre a situação
do Hospital Faustino Riscarolli em Correia Pinto
Florianópolis, 08 de setembro de 2014.
(Ata redigida por Ana Cristina da Silva, funcionária do SIMESC)

