Ata da 302ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 16/08/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem correções.
2. Informes (40 minutos): Leopoldo informa que não ocorreu a última reunião sobre a CBHPM, por falta de cuorum, e
que, até amanhã, a Unidas dará retorno em relação ao assunto. Também informa que a ACM enviou proposta de
calendário das próximas reuniões; inclusive reunião com as especialidades que ocorrerá no dia 31/08 na ACM. Em
relação ao COSEMESC, em reunião ocorrida em 10 de agosto p.p., informa que foi acordado que todos os diretores
participarão de todos os encontros. Dá ciência da participação de representantes da Associação Catarinense dos Médicos
Residentes na reunião, solicitando apoio ao movimento de greve, o que foi assegurado na ocasião. Informa ainda sobre
agendamento de reunião com os diretores das Unidades/SES em 20 de agosto p.v., para discutir a GDPM. Zulma
informa que, a partir de julho, temos mais três novos sócios vitalícios, para os quais serão enviadas as devidas
correspondências. São eles os Drs. Roberto Morigutti, Lincoln Virmond Abreu, de Florianópolis, e Dr. Bernardo Hund,
de Itapiranga. Informa sobre ausência de matérias novas pertinentes à saúde tramitando na Câmara Municipal. Informa
ainda que a Secretaria SIMESC enviou correspondência eletrônica para todas as Diretorias Regionais, por conta dos
relatórios trimestrais, e apenas duas diretorias enviaram os relatórios de forma adequada (Médio Vale e Chapecó),
enquanto que 13 DRs não enviaram nenhum relatório até o momento. Informa que César já entrou em contato com as
diretorias regionais a fim de solicitar regularização da situação. Cyro informa sobre reunião em Rio do Sul, ocorrida em
12 de agosto p.p. Ficou acertado que Cyro entrará em contato com diretor técnico do Hospital Alto Vale, a fim de
facilitar a identificação da demanda por parte dos médicos da região, que ainda não estava amadurecida pelos mesmos
durante a reunião. Roman analisará PCCS – Médicos da Prefeitura de Rio do Sul. Sobre os médicos residentes, Cyro
informa de deliberação da paralisação de suas atividades a partir de 17/08/2010, e solicitaram apoio ao SIMESC, o qual
foi assegurado. Convidaram para Assembléia da ACMR em 17/08/2010 às 10h na ACM, e solicitaram apoio financeiro.
Informa sobre recebimento de informe sobre envio de carta dos médicos da Maternidade Darcy Vargas ao Ministério
Público solicitando a imediata contratação de médicos obstetras. Recebido convite da Federação Médica Sul-Brasileira
para reunião em Florianópolis em 10 e 11 de setembro. Recebidos dois convites para o Baile da Unimed. Ana Cristina
informa sobre movimento dos funcionários da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que encontram-se em greve.
2.1. Diretoria Executiva:
2.2. Plantão de Diretoria: Recebido telefonema da Dra. Ana Maria Soares sobre questões jurídicas. Passado plantão
para Dr. Leopoldo.
2.3 Diretorias Regionais: Sem recebimento de informes.
3. Ordem do Dia:
3.1.Jurídico: Regulamento da Assistência Jurídica: Discutidas as regras vigentes na assistência jurídica prestada pelo
SIMESC, bem como as propostas de alteração. Foi decidido, após discussão, o pagamento dos custos de processos pelo
SIMESC, inclusive as custas finais. Também ficou decidido pelo final da co-participação por parte dos associados. Os
diretores da pasta enviarão à diretoria o novo texto com o regulamento aprovado. Inadimplentes com Assistência
Jurídica: Associados inadimplentes, com processos em andamento com representação dos advogados do SIMESC,
foram contatados e informados sobre necessidade de regularização de sua contribuição. Ficou decidido que, a partir de
primeiro de setembro, tais associados que não regularizarem sua situação junto à tesouraria não terão suas custas
processuais arcadas pelo SIMESC, e serão devidamente informados desta decisão. Regularização da casa: Valdete,
juntamente com a Assessoria Jurídica, acompanhará o processo de regularização da sede do SIMESC. Consentimento
Informado: Dr. Erial apresenta proposta de modelo de consentimento informado a ser sugerido aos médicos. Foi
aprovada a sugestão, e apresentadas sugestões de complementação. O modelo final será disponibilizado na página do
SIMESC. Ofício ao Dr. Fritzen: Foi discutida novamente a situação do Dr. Fritzen em relação a processos que ainda
não foram substabelecidos em favor dos advogados que atualmente prestam serviços ao SIMESC.
3.1.6. Outras Questões: Trazidas outras questões gerais a serem discutidas com o jurídico.
3.2. Eleição 2010: Foram discutidos vários aspectos relacionados às eleições 2010.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião:
5. Assuntos informais. Eliane coloca em pauta a organização das mesas para o Baile da Unimed, solicitando
manifestação dos interessados a participarem do evento.
Florianópolis, 16 de Agosto de 2010.
(Ata redigida por Ana Cristina Vidor, 2ª. Secretária do Simesc).

