Ata da 484ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 19/01/2015. Hora 19:30 horas. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Ata anterior aprovada após analise e correções sugeridas pelos Diretores
da Executiva por meio eletrônico.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. Renato Polli informa que a Rádio Jaraguá passou a veicular o “Momento SIMESC” a
partir do dia 12 de janeiro e que a “Revista SIMESC” foi concluída na quarta-feira passada e encaminhada para a
gráfica. Dr. Daniel informa que o Dr. Rafael (HRSJ) agradece o apoio à situação da emergência do Hospital, com
resolução parcial do problema. Comunica a publicação da lei que regulamenta a RPM para os servidores da SES no
dia 16 de janeiro. Dr. Cyro informa que esteve em reunião na Eletrosul, no dia 12, presentes também o Dr. Vânio e
colegas da ACM, discutindo questões ligadas ao acordo do COSEMESC com o Plano de Saúde, a luz da nova Lei
13003. Além de acatar o reajuste praticado na CBHPM pela AMB em outubro de 2014 (+6,5%), comprometeram-se
a promover reajuste na UCO (Unidade de Custo Operacional). Obtivemos cópia do contrato que é usado por aquela
empresa para análise e sugestões, assim como disponibilizamos cópias das resoluções da ANS mais recentes. No dia
14 houve reunião da Comissão de Saúde Suplementar e o SIMESC esteve representado pelos diretores Cyro, Vânio,
Fabrízio e Dimitri. Ficou decidido que daríamos início às atividades ligadas a este segmento, encaminhando oficio
aos planos de saúde, solicitando audiência e convidando as clinicas da Grande Florianópolis para uma reunião no dia
4 de fevereiro. Outras ações foram debatidas e já está marcada a próxima reunião para o dia 28 de janeiro. Os
diretores regionais deverão ficar atentos para os desdobramentos e as ações definidas pelo COSEMESC, que
certamente deverão incluir todas as regiões. Comunica também que foi realizado o pagamento do auxílio-sede
referente ao quarto trimestre de 2014 às DRs de Blumenau, Lages, Médio Vale, Joaçaba, Joinville, Rio do Sul e
Tubarão. Somente Chapecó ainda não apresentou o relatório.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Cyro ficou com o plantão até o dia 29/12, nenhuma ligação. Dra. Eliane do dia 29 a
05/01, nenhuma ligação. Dr. Flavio do dia 05/01 a 19/01, recebeu uma ligação que foi encaminhada para o jurídico.
Dr. Dimitri assume o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Recebemos atas das Diretorias Regionais de Blumenau, Joaçaba e Joinville, referentes a
dezembro.
Ordem do Dia:
3.1. Pendências 2014 – Fotos Vitalícios: Dr. Cyro solicita aos diretores que assinem as fotos para serem
encaminhadas aos vitalícios homenageados. Ata AGO: Dr. Roman e a Drª. Vanessa estão finalizando a ata. RDP:
Dr. Fabrízio também está concluindo a ata. Projeto de Lei ALESC: Dr. Vânio informa que está iniciando o debate.
Prefeitura Florianópolis – Prefeitura Itapema – Prefeitura Tubarão: Dr. Cyro informa que já solicitou
audiência com o prefeito de Florianópolis e fará o mesmo com Itapema e Tubarão. SMS de
Florianópolis/Liberação de Horários: Dr.Cyro informa que foi concedida a liberação de horário solicitada para os
diretores médicos da SMS. SPDM: Dr. César informa que ainda não teve resposta referente ao acordo coletivo da
SPDM. Jurídico/ Manual de Rotinas: Dr. Cyro informa que o jurídico apresentará um manual de como será a
dinâmica de trabalho deles. Previdência/Boletim Eletrônico: Drª. Vanessa providenciará o boletim eletrônico
referente ao tema com a participação da assessoria de imprensa e dos assessores previdenciários.
3.2. Contribuição Sindical 2015 – comunicado aos médicos: Dr. Vânio apresenta à diretoria o comunicado que
será encaminhado aos médicos de Santa Catarina. A diretoria fez algumas recomendações. Também foi
apresentando o “tutorial” da contribuição sindical.
3.3. Atividades 2015 – Entre as atividades previstas estão, Em Janeiro: 1ª semestralidade / repasses / contribuição
sindical; Em Fevereiro: Saúde Suplementar / “Piso FENAM” – Governo; Em Março: Saúde Suplementar / Edital –
Eleição SIMESC/ Reunião FRSB/ Encontro Tubarão; Abril: Saúde Suplementar / Encontro com Residentes/ AGE –
Comissão Eleitoral; Maio: Saúde Suplementar/ Aniversário SIMESC / Inscrição de Chapas; Junho: Eleição SIMESC
/ FEMESC – Rio do Sul (19 e 20); E em Julho: 2º Semestralidade / Posse Nova Diretoria – 13 julho. A diretoria
discute cada assunto, Dr. César lembra que foram apresentados alguns pontos apenas e que há mais ações que serão
desenvolvidas até julho. Dr. Vânio sugere que as atividades, que já tem data marcada, sejam colocadas na agenda do
SIMESC no site. Dr. Cyro reafirma que “o ano já começou”.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: 1 – Reunião Secretário. 2 – Tesouraria: Repasse, 1ª semestralidade
5. Assuntos informais: Dr. Cyro informa que recebemos da ACM a Revista de 77 anos da entidade.

Florianópolis, 19 de janeiro de 2015.
(Ata redigida pela Katiane Moro Silva, colaboradora do SIMESC)

