SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ESTADUAL DO SIMESC
GESTÃO 2015-2018
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e trinta minutos, no Acquamar
Hotel, sito à Rua das Gaivotas nº 1114, praia dos Ingleses, em Florianópolis, SC, reuniram-se os membros da
Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais do SIMESC, além de seus associados, quites com a tesouraria. Dr.
Vânio Cardoso Lisboa, presidente do SIMESC, abre a assembleia solicitando ao Dr. Renato José Alves de
Figueiredo, secretário geral do SIMESC que faça a leitura do Edital de Convocação, que contempla os seguintes
pontos de pauta: 1. Relatório de atividades da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais; 2. Prestação de contas
da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais; 3. Previsão Orçamentária para 2017. Dr. Vânio explica a dinâmica
da reunião, passando a palavra ao Dr. Renato, para que faça a apresentação do primeiro ponto da pauta: Relatório de
atividades da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais. Quanto às atividades da Diretoria Executiva, Dr. Renato
relata que foi um ano de muito trabalho e atividade sindical. Foram realizadas quarenta e sete reuniões de Diretoria
Executiva, além da participação da Diretoria Executiva em 12 reuniões de Diretoria Regional, em Araranguá,
Brusque, Caçador, Indaial, Itajaí e Jaraguá do Sul. A executiva participou de inúmeros movimentos de negociação
da categoria (SAMU, médicos das prefeituras municipais, FAHECE, outros); reuniões com prefeitos, reuniões do
COSEMESC, FEMESC, reuniões com acadêmicos de Medicina e médicos residentes, bem como eventos sociais
(formatura dos acadêmicos em Medicina UFSC e UNISUL, formatura de médicos residentes). Relata a presença do
SIMESC em diversas reuniões no estado com palestras da assessoria jurídica e da previdência. Cita a participação
do sindicato em diversas comissões (residência médica e honorários médicos), conselhos (municipal e estadual de
saúde) bem como no colegiado de Medicina da UFSC. Em relação às atividades de divulgação e imprensa, foram
publicadas quatro edições da Revista SIMESC, além de boletins digitais, informes SIMESC, entrevistas em rádios e
TVs, dentre outros. O serviço de contabilidade realizou dezenas de homologações, rescisões contratuais e 89
declarações de imposto de renda de médicos sindicalizados. Dr. Renato divulga relatório acerca do quadro de
filiações. Quanto às Diretorias Regionais, Dr. Renato citou as atividades executadas pelas regionais e passa a falar
das características de cada regional. Quanto a entrega dos relatórios, ressalta o avanço na qualidade dos relatórios
entregues. As regionais de Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Itajaí, Joaçaba, Tubarão e Xanxerê não
entregaram seus relatórios. Dr. Vânio passa a palavra ao Dr. Gilberto Digiácomo da Veiga, tesoureiro geral do
SIMESC, para que faça a apresentação do segundo e terceiro pontos da pauta: Prestação de contas da Diretoria
Executiva e das Diretorias Regionais e Previsão Orçamentária para 2017. Dr. Gilberto apresenta Dr. Fábio Alves
Schneider, 1º tesoureiro que inicia expondo o balanço patrimonial do SIMESC, explicando a diferença entre ativo
circulante e o passivo. O Balanço patrimonial encerrado em 31/10/2016 teve como ativo um valor de R$ 2.170.989,90
e um passivo de R$ 2.170.989,96. Dr. Fábio demonstra as receitas e despesas e relata uma reserva de lucro neste
período de 2016 de R$ 340.708,60. Posteriormente passa a palavra para a Drª Marília Susane Birck, representante
do conselho fiscal, que faz a leitura do parecer do conselho fiscal, recomendando a aprovação da prestação de contas
da Diretoria Executiva e do Balanço Patrimonial período 01/11/2015 a 31/10/2016. Dr. Vânio solicita candidato para
presidir a mesa durante a votação. Dr. Stefânio Napoli Oliveira, presidente da DR de Araranguá assume a presidência
da mesa e pergunta aos presentes se há algum questionamento. Como não houve manifestação dos presentes, coloca

em votação sendo a prestação de contas da Diretoria Executiva e o Balanço Patrimonial período de 01/11/2015 a
31/10/2016 aprovados por unanimidade. Dr. Vânio reassume a assembléia e passa a palavra ao Dr. Fábio para a
apresentação da segunda parte da prestação de contas, as prestações de contas de cada regional, referentes ao período
de 01/11/2015 a 31/10/2016. DR. Fábio informa a nova forma de acompanhamento com classificação das regionais
por cores, de acordo com o valor do balanço final e utilização das suas reservas. Foram classificadas como verdes as
regionais cujas contas estão equilibradas, amarela aquelas que reduziram de 20 a33% as suas reservas e vermelho
uma redução acima de 33%. As regionais classificadas como verde foram as seguintes: Araranguá R$ 13.540,51;
Blumenau R$ 19.366,46 ; Brusque R$ 64.158,58; Canoinhas R$ 11.047,61; Centro-Oeste R$ 22.887,37; Chapecó
R$ 24.639,58; Extremo-Oeste R$ 116.445,50; Itajaí R$ 70.000,20; Jaragua do Sul R$ 107.300,22; Joinville R$
44.317,76, Lages R$ 67.680,77; Laguna R$ 19.249,99; Mafra R$ 107.606,85; Médio Vale 17.199,02; Rio do Sul R$
71.734,51; São Bento do Sul R$ 2.760,30; Videira R$ 57.034,92 e Xanxerê R$ 83.494,10. Apenas a regional de
Joaçaba R$ 15.289,15 ficou classificada como vermelha, por ter reduzido 38,5% as suas reservas, entretanto a
tesouraria entende que por ser um grupo novo terão tempo para trabalhar as suas finanças. As regionais de Balneário
Camboriú, Caçador e Tubarão não puderam ser avaliadas por não apresentarem em tempo hábil os documentos
necessários. Dr. Fábio passa a palavra à Dra Marília, representante do conselho fiscal. Drª. Marília relata que, após
apreciação dos documentos, o Conselho Fiscal emitiu um parecer recomendando a aprovação das contas das
seguintes Diretorias Regionais, referente ao período de 01/11/2015 a 31/10/2016: Araranguá, Blumenau, Brusque,
Canoinhas, Centro-Oeste, Chapecó, Extremo-Oeste, Itajaí, Jaragua do Sul, Joinville, Lages, Laguna, Mafra, Médio
Vale, Rio do Sul, São Bento do Sul, Videira, Xanxerê e Joaçaba. Relata que após apreciação dos documentos o
conselho fiscal não recomenda a aprovação das contas das DR de Balneário Camboriú, Caçador e Tubarão. Dr.
Stefânio coloca em votação as contas das Diretorias Regionais cuja a aprovação fora recomendada pelo Conselho
Fiscal, sendo aprovadas por unanimidade. Dr. Vânio retoma a presidência da AGO e informa que as contas das
regionais de Balneário Camboriú, Caçador e Tubarão ficarão sobrestadas até a apresentação das documentações. Em
seguida passa a palavra para o Dr. Fábio para o terceiro ponto de pauta. Dr. Fábio passa a apresentar a previsão
orçamentária para 2017. Demonstra que está prevista uma arrecadação de R$ 3.710.862,00, sendo R$ 500.000,00 de
contribuição sindical, R$ 3.149.862,00 de contribuição assossiativa e R$ 61.000,00 de outras contribuições e
parcerias. Informa a previsão das despesas de R$ 3.683.992,00 passando a detalhar estas despesas. Finaliza com a
projeção esperada de um superávit no período de R$ 26.870,00 e em sequência passa a palavra para a Drª Marília,
representante do conselho fiscal. Drª Marília faz a leitura do parecer do conselho fiscal, recomendando a aprovação
da previsão orçamentária para o ano de 2017. Dr. Vânio abre votação sobre a previsão orçamentária de 2017. Em
regime de votação fica aprovado por unanimidade. Cumprida a pauta, Dr. Vânio Cardoso Lisboa, presidente do
SIMESC, encerra a Assembleia Geral Ordinária agradecendo aos presentes e a Diretoria Executiva. Eu, Drª. Vanessa
Andréa de Souza Baulé 1ª Secretária do SIMESC, redijo a presente ata, que vai por mim assinada.
Florianópolis, 09 de Dezembro de 2016.

