SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ESTADUAL DO SIMESC
GESTÃO 2012-2015
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 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 Lisboa, presidente do SIMESC, abre a assembleia solicitando ao Dr. Renato Figueiredo 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 2016. Dr. Vânio Lisboa explica a dinâmica da reunião, passando a palavra ao Dr. Renato
Figueiredo, secretário geral do SIMESC, 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 trinta e sete reuniões de Diretoria
Executiva e dez Assembléias Gerais Extraordinárias, além de participação em inúmeros movimentos de negociação
da categoria (SAMU, médicos da PM Florianópolis, PM Palhoça, PM Biguaçú, FAHECE, Imperial Hospital de
Caridade, pagamento de sobreaviso e hora plantão em diversas cidades de SC), reuniões com acadêmicos de
Medicina e médicos residentes, bem como eventos sociais (aniversário do SIMESC, posse da Diretoria gestão 20152018, formatura dos acadêmicos em Medicina UFSC e UNISUL, formatura de médicos residentes). Relata a presença
do SIMESC em 20 reuniões do COSEMESC, sendo oito com outras entidades e no XV FEMESC em Rio do Sul.
Cita a participação do sindicato em diversas comissões (residência médica, honorários médicos e saúde suplementar),
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, quatorze boletins digitais, trezentos
e setenta e um informes SIMESC, oitenta entrevistas em rádios e TVs, dentre outros. O serviço de contabilidade
realizou dezenas de homologações, rescisões contratuais e declarações de imposto de renda de médicos
sindicalizados. Dr. Renato divulga relatório acerca do quadro de filiações fomentando discussão retomada
posteriormente, enfatizando que as DRs desconhecem o número de filiados em suas regionais. Quanto às Diretorias
Regionais, Dr. Renato citou a atividade executada pela Diretorias Jurídicas Regionais assim como a realização de
dezessete reuniões regionais visando discutir e encaminhar questões relacionadas à atividade médica nos municípios
visitados e região. Quanto a entrega dos relatórios, doze regionais o fizeram de maneira completa, oito de maneira
incompleta e duas regionais não entregaram seus relatórios. Dr. Renato passa a falar das características de cada
regional. Dr. Renato parabeniza a Regional de Araranguá pela retomada das atividades sindicais na região, em
especial em relação às questões médicas envolvendo médicos contratados pela SPDM e Hospital Regional de
Araranguá. Na DR Balneário Camboriú cita a atividade junto aos médicos, representantes políticos, gestores de saúde

e imprensa. Parabeniza a DR Blumenau pela excelência na defesa dos interesses médicos. Destaca na Regional de
Brusque as atividades em parceria com a Associação Brusquense de Medicina. Cita a participação da Regional de
Caçador no Conselho Municipal de Saúde e Canoinhas com a realização de reuniões mensais. Relata que a Regional
do Centro-Oeste mantém parceria com a Unimed Curitibanos. Em Chapecó predominaram ações em parceria com a
Unochapecó. Na DR Extremo Oeste destacaram-se ações voltadas aos médicos do Hospital Regional Teresinha Gaio
Basso, SAMU e Unimed Extremo Oeste. Em Jaraguá do Sul as ações giraram em torno dos honorários médicos
pagos pelos planos de saúde. Em Joaçaba destaca a participação na análise dos contratos estabelecidos entre médicos
e o Hospital Universitário Santa Teresinha e lembra a necessidade de recomposição da diretoria. Parabeniza a
Regional de Joinville pela intensa atividade sindical em todas as frentes. Destaca as atividades da Regional de Lages
junto aos acadêmicos e residentes bem como a atuação em relação ao atraso no repasse dos honorários médicos no
Hospital Infantil Seara do Bem e Nossa Senhora dos Prazeres. Cita a atuação da Regional de Laguna junto ao Hospital
São Camilo e prefeitura municipal. No Médio Vale destaca reunião com o corpo clínico e assessoria jurídica visando
alteração de lei municipal. Em Rio do Sul destaca e parabeniza pela organização do XVIII FEMESC. Em São Bento
do Sul cita a reunião com a procuradoria e vigilância sanitária daquele município e em Tubarão reunião com os
acadêmicos da UNISUL. Xanxerê e Videira enfatizaram o debate na região sobre a situação política nacional. Dr.
Renato passa a palavra ao Dr. Gilberto, tesoureiro do SIMESC, para que faça a introdução do segundo e terceiro
pontos da pauta: Prestação de contas da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais e Previsão Orçamentária para
2016. 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
31/10/2015 teve como valores R$ 1.038.501,77 em contas de diretorias regionais e patrimônio líquido de R$
1.808.621,10. Demonstra um balanço positivo de 2006 até 2013, fechando com balanços anuais negativo de
R$18.397,54 em 2014 e R$ 14.383,07 em 2015. Reforça que os dados apresentados referem-se aos gastos de 4 meses
e repasse correspondente a 6 meses. Dr. Fábio passa a apresentar as prestações de contas de cada regional, referentes
ao período de 01/07 a 31/10 de 2015, com o valor do balanço final (todos positivos) e tece alguns comentários quando
necessário: Araranguá R$ 15.020,69; Balneário Camboriú R 172.549,60; Blumenau R$ 18.669,94 (parabeniza pela
reformulação dos gastos e melhora do equilíbrio financeiro); Brusque R$ 58.302,68; Canoinhas R$ 10.265,04;
Caçador R$ 4.702,10; Centro-Oeste R$ 25.305,18; Chapecó R$ 12.346,60; Extremo-Oeste R$ 105.851,71; Itajaí R$
74.664,15; Jaragua do Sul R$ 99.538,92; Joaçaba R$ 22.796,18; Joinville R$ 17.873,47 (parabeniza pela parcimônia
nos gastos e melhora do balanço financeiro); Lages R$ 48.892,60; Laguna R$ 19.060,08; Mafra R$ 90.183,72; Médio
Vale R$ 24.655,20; Rio do Sul R$ 35.750,73; São Bento do Sul R$ 2.205,22; Tubarão R$ 53.812,39; Videira R$
53.351,82 e Xanxerê R$ 80.585,97. Dr. Vânio solicita candidato para presidir a mesa durante a votação do balanço
patrimonial da Diretoria Executiva e das contas das Diretorias Regionais. Dr. César Ferraresi assume a presidência
da mesa. Dr. Fábio passa a palavra ao Dr. Aury, representante do conselho fiscal. Dr. Aury relata que, após apreciação
dos documentos, o Conselho Fiscal dá parecer recomendando a aprovação do balanço patrimonial da Diretoria
Executiva referente ao período de 01/11/14 à a 31/10/15 bem como das contas das Diretorias Regionais. Dr. César
coloca em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Dr. Vânio retoma a presidência da AGO, passando ao terceiro
ponto de pauta. Dr. Fábio passa a apresentar a previsão orçamentária para 2016. Demonstra que está previsto um
gasto de R$ 3.405.706,00 com uma arrecadação de R$ 3.421.000,00, correspondendo a um superávit de quinze mil,
duzentos e noventa e quatro reais se mantivermos a mensalidade no atual valor, qual seja, R$ 75,00. Dr. Fábio explana
acerca dos motivos que reforçam a necessidade de aumento no valor da contribuição associativa e o momento de
fazê-lo. Dr. César demonstra preocupação em relação ao pequeno superávit apresentado em 2015 e possível
necessidade de “encolher” as atividades sindicais de uma entidade tão atuante e respeitada no Brasil como é o
SIMESC. Dr. Renato Figueiredo lembra a necessidade de financiamento para manutenção das atividades sindicais,

evitando no entanto reajuste no início do ano, período no qual já ocorrem diversas cobranças habituais (CRM, IPTU,
ISS, etc.). Reforça também a importância de que as DRs conheçam melhor o número e perfil dos médicos associados,
bem como o percentual de associados inadimplentes. Dr. Vânio abre inscrições. Dr. Fabrizio concorda com proposta
que atualize e recomponha o valor da contribuição associativa. Dr. Gilmar (DR Centro Oeste) sugere a redução dos
repasses às DRs com melhor equilíbrio financeiro. Dr. Roberto (DR Rio do Sul) propõe maior sintonia em relação
às informações acerca do número de filiados entre a DE e as DRs. Dr. Vânio acata sugestão de disponibilizar on line
os dados de filiação de forma atualizada e descentralizada às DRs. Dr. César expões problemas e dificuldades
enfrentadas pelo SIMESC em relação ao cadastro dos médicos filiados, que parece estar paulatinamente sendo
solucionado. Dr. Vânio explana sobre a projeção de um ano instável política e economicamente, associado a previsão
de inflação de dois dígitos. Comenta sobre os compromissos assumidos pelo SIMESC (assessoria jurídica,
previdenciária, contábil, imprensa, etc.) e propõe a autorização de reajuste da contribuição associativa em até 15%
(ainda abaixo da previsão inflacionária) a partir de julho de 2016. Dr. Vânio põe em votação proposta de reajuste na
contribuição associativa ao SIMESC, a partir de julho de 2016, em até 15%. Aprovado por unanimidade. Dr. Aury,
representante do conselho fiscal, dá parecer recomendando a aprovação da previsão orçamentária para o ano de 2016.
Dr. Vânio abre votação sobre a previsão orçamentária de 2016. 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. Giovana Gomes Ribeiro ( 2ª Secretária do
SIMESC) redijo a presente ata, que vai por mim assinada.
Florianópolis, 11 de Dezembro de 2015.

