Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 016-2015-JO
Data: 13 de Maio de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Raul Caye Alves Jr., Dra.
Suzana M.M. de Almeida, Dr. Marcelo B. Cavalcanti, advogada Dra. Leticia Bitencourt P. Esteche
e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 015-2015-JO de 06/05/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Suzana M.M. de Almeida informa que participou de reunião em 12/05/2015, do
COSEMESC e AGEMED. Segue abaixo informações sobre o discutido:
Dirigentes do COSEMESC foram a Joinville na tarde de 12 de Maio para iniciar as negociações
com o plano de saúde AGEMED, hoje com uma carteira de 120 mil clientes e cerca de 6 mil
prestadores em Santa Catarina e diversas outras cidades no país. As lideranças das entidades
médicas apresentaram ao Diretor Técnico da operadora, o médico Dr. Rogério Suzuki, as
reivindicações da categoria: a) aplicação da Lei 13.003/2014, que normaliza a existência de
contratos escritos entre as empresas de planos de saúde e os médicos, com previsão de índice e
periodicidade anuais para reajuste dos valores dos serviços prestados; b) adoção da CBHPM
vigente e plena na remuneração dos médicos.
No primeiro contato foi definido que a AGEMED fará um levantamento dos valores pagos aos
prestadores – com diferenciações entre algumas especialidades médicas e regiões no estado,
para que seja agendado um novo encontro na busca do atendimento ao pleito médico.
Participaram da reunião o presidente da ACM, Dr. Rafael Klee de Vasconcellos, também
coordenador do COSEMESC, presidente, tesoureiro e secretário do SIMESC, Dr. Cyro Soncini,
Dr. Vânio Lisboa e Dr. Fabrízio Liberato, e o advogado do SIMESC Dr. Rodrigo Machado Leal. De
Joinville, participaram o vice-presidente da Distrital Norte da ACM, Dr. Ricardo Polli, e a secretária
da Diretoria Regional do SIMESC, Dra. Suzana Menezes de Almeida, que apresentou questões
pontuais dos médicos do município, para esclarecimentos e encaminhamento de soluções.
2.2 Dra. Suzana M.M. de Almeida informa que houve palestra ontem do Jurídico Dr. Rodrigo
Machado Leal na Univille, sobre Responsabilidade Civil, em parceria com a Sociedade
Joinvillense de Medicina. O SIMESC Regional Joinville não foi informado previamente sobre a
referida palestra.
3. Pauta
3.1 Parceria com a NET
Dra. Suzana M.M. de Almeida participou de reunião e recebemos proposta. Agora vamos
perguntar quais são os canais oferecidos e detalhar planos de telefone.
3.2 Reunião com deputado médico Dr. Vicente Caropreso
A reunião estava agendada para dia 18/05, mas foi cancelada a pedido do deputado. Será
remarcada.
3.3 Desfiliação Fenam
Discutido sobre a questão e sobre posicionamento do SIMESC.

3.4 FEMESC – 20 e 21 de Junho
Dra. Tanise B. Damas e Dra. Suzana M.M. de Almeida estão se programando para participar.
3.5 Evento de 35 anos SIMESC – 22 e 23/05
Dr. Carlos A. Fischer vai verificar se consegue participar, pelo menos no Sábado.
3.6 Custos do SIMESC Regional Joinville
Tesoureiro Dr. Carlos A. Fischer apresenta planilha de custos fixos mensais da sede, que hoje
estão por volta de R$ 4.850,00, que, anualmente, ultrapassaria o valor que recebemos (cerca de
R$ 41.200,00). Teríamos que ter um custo fixo de R$ 3.000,00 por mês.

Decidido tomar alguma medidas emergenciais para redução de custos:
- avaliar com a Executiva sobre a possibilidade de cancelar contrato com uma das rádios que
veiculam o Momento SIMESC,
- mudança de plano de celular – cotar plano mais em conta. Já estamos em negocizção com a
NET também com este fim,
- parceria com NET para reduzir também custo de internet – será chamada para reunião no dia
20/05,
- cotação de almoço com outros fornecedores.
3.7 Dra. Tanise B. Damas informa que colega médico filiado entrou com pedido de aposentadoria
pelo SIMESC e foi informado de que teria custo para análise dos papeis. Dra. Suzana M.M. de
Almeida irá verificar a situação, pois usou do serviço recentemente e não teve custos.
4. Assuntos Gerais
4.1 Transcrição de Receitas
Jurídico está avaliando.

Ata redigida pela Dra. Suzana M.M. de Almeida e Dra. Tanise B. Damas.

