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Ata da 612ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2015/2018
Data: 05/02/2018. Hora 20:00 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. Expediente:
2.1. Correspondências recebidas: Dra. Zulma informa que recebemos as seguintes correspondências: 1-Oficio
DPE 5-21/2017 Defensoria Pública da Capital encaminhando a recomendação feita ao corpo clinico do Imperial
Hospital de Caridade de Florianópolis de retorno imediato dos serviços e procedimentos de transplante renal,
utilizando-se tão somente de métodos previstos em leis (administrativas e/ou judiciais) para cobrança de eventuais
créditos contra a administração do referido hospital. 2-Oficio 20/2018 da 25ª Promotoria da Justiça da Comarca da
Capital encaminhando cópia do despacho de arquivamento da notícia de fato nº 01.2017.00025522-3, que teve por
objetivo verificar possível irregularidade na quantidade de médicos contratados na FAHECE. 3-Correspondência da
advogada de uma colega, devolvendo o boleto de cobrança da semestralidade, acreditando tratar-se de cobrança
indevida da contribuição sindical. 4-E-mail da AML Gestão em Saúde, encaminhando documentos da notificação
extrajudicial feita à SPDM por descumprimento de contrato referente aos pagamentos devidos dos meses de junho,
agosto, setembro e outubro de 2017 para a prestação de serviços médicos para administrar o setor de UTI do
Hospital Florianópolis. 5-Comunicado da Diretora Técnica do Hospital Dom Joaquim de Sombrio dando conta de
que aquela unidade hospitalar não está prestando atendimento médico desde às 7h do dia 14/01/2018. 6-Convite para
participar da cerimônia de Formatura do Curso de Residência Médica 2018 do Hospital e Maternidade Marieta
Konder Bornhausen, de Itajaí no dia 16/02/2018 às 19:30h. 7-Convite da Unicred para participar da inauguração da
nova agencia Estreito/Florianópolis no dia 06/02/2018 às 19:30h. 8-Solicitação da AGEMED, operadora de planos
de saúde especializada em planos empresariais voltados a associações e sindicatos de classe trabalhista, para
apresentação do seu trabalho, propondo agregar ao SIMESC PLUS. 9-E-mail Dr. Pedro Nishimori solicitando novas
informações acerca da condição de sócio vitalício. 10-O presidente da DR de Joaçaba Dr. Marcos André Walter
França pedindo seu desligamento do cargo.
2.2. Correspondências expedidas: Dra. Zulma informa que enviamos para todas as regionais e-mail com o material
apresentado na AGO em dezembro e que foi dado esclarecimento à Dra. Alaíde de Joinville sobre Contribuição
Sindical versus Contribuição Associativa.
2.3. Encaminhamentos: Dra. Zulma encaminhará o convite de formatura dos Residentes para ao Dr. Mauro de
Itajaí. A advogada Vanessa irá responder o comunicado da Diretora Técnica do Hospital de Sombrio.
3. Informes:
3.1. Diretoria Executiva: Dr. Fabrizio informa que participou de reunião com o Dr. Vânio e Leopoldo com o
representante da BENEVIX para viabilizar plano de saúde UNIMED para filiados do SIMESC e familiares. Dr.
Vânio informa que foi feito a repactuação com as assessorias da Previdência, Jurídica e de Imprenssa que
entrará em vigor a partir de março de 2018.
3.2. Plantão de Diretoria: Dr. Vânio informa que recebeu ligação de um colega de Bombinhas que está com
problema em um processo jurídico, mas que não é feito pela nossa assessoria. O advogado Erial conversará com a
colega. Assume o plantão Dr. Leopoldo.
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3.3. Diretorias Regionais: Nada relatado.
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4. Ordem do Dia:
4.1. Sucessão de Diretoria: Dr. Vânio informa que não irá se candidatar a presidente novamente e passa a palavra
para a Dra. Zulma que apresenta o calendário eleitoral com as respectivas datas que devem sem cumpridas desde a
publicação do edital até a posse. O calendário constará anexo à esta ata.
5. Proposta de pauta para a próxima reunião: Nada relatado.
6. Assuntos informais: Dra. Vanessa informa que hoje é o dia do médico dermatologista.
Florianópolis, 05 de fevereiro de 2018.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, funcionária do SIMESC)
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CALENDÁRIO ELEITORAL 2018 – SIMESC

Evento
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Data

Edital de convocação das eleições

05/03/2018 – segunda-feira

AGE comissão eleitoral

26/03/2018 – segunda-feira

Instalação da comissão eleitoral

29/03/2018 – quinta-feira

Publicação do regimento eleitoral

04/04/2018 – quarta-feira

Registro de candidatos (chapas)

05/04 a 24/04/2018 – terça-feira

Prazo de indicação de representante
para acompanhar C.E.

25/04/2018 – quarta-feira

Publicação das chapas registradas

02/05/2018 – quarta-feira

Prazo para impugnação de chapas

07/05/2018 – segunda-feira

Prazo para C.E. notificar impugnados

09/05/2018 – quarta-feira

Prazo de defesa dos impugnados

09/05/2018 a 14/05/2018 – segundafeira

Prazo de manifestação da C.E. sobre
defesa dos impugnados

14/05/2018 a 19/05/2018 – sábado

Publicação da relação de eleitores

30/05/2018 – quarta-feira

Período eleitoral

9h de 13/06/2018 às 18h de 20/06/2018
– quarta-feira

Apuração

19h de 20/06/2018

Proclamação dos eleitos

20h de 20/06/2018

Prazo para interpor recurso quanto ao
resultado da eleição

20h de 22/06/2018 – sexta-feira

Posse

13/07/2018 – sexta-feira
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