SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Ata da Reunião de Diretoria Plena do SIMESC
Gestão 2015 - 2018
09 de dezembro de 2017
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta e cinco minutos,
no Acquamar Hotel, sito à Rua das Gaivotas nº 1114, praia dos Ingleses, em Florianópolis, SC, reuniram-se os
membros da Diretoria Executiva, Diretorias Regionais, associados quites com a tesouraria, assessores e
funcionários. Dr. Vânio Cardoso Lisboa, presidente do SIMESC, abre a reunião, lendo a pauta, que tem como
Ordem do Dia os seguintes pontos: 1- Simesc sem Contribuição Sindical; 2- Simesc Plus; 3- Visita aos
médicos pelas Regionais. A Secretária Geral, Dra. Zulma Sueli Carpes da Natividade, faz a leitura da Ata da
RDP realizada em 10/12/2016, que foi aprovada com retificações no corpo da própria ata. Dr. Vanio faz a
apresentação da evolução financeira do caixa do SIMESC semestre a semestre desde o ano de 2013, mostrando
a tendência à queda nas Receitas antes mesmo da desobrigação da Contribuição Sindical, o que nos levou a
alguns cortes. O gráfico de tendências para 2017 mostra uma elevação nas despesas já superando as receitas.
Pondera que se nenhuma atitude for tomada, em outubro de 2018 o Simesc estará inviabilizado financeiramente
porque o déficit mensal é de R$ 46000 reais e as reservas estarão esgotadas. O desafio será aumentar as
filiações. Fala das várias tentativas para filiar mais médicos, e do contato mantido com outros Sindicatos para
adotar estratégias exitosas. Uma delas foi a visitação de médicos para aplicar um questionário e também a
criação do Simesc Plus. Dr. César Ferraresi faz uma rápida apresentação acerca do Simesc Plus. Apresenta a
equipe de trabalho coordenada pela nossa Coordenadora Administrativa Terezinha Koerich, com a participação
do diretor de Comunicação e Imprensa e suas assessoras e pelo funcionário Adriano Gazolla. Conclama as
Diretorias Regionais a tentarem esse caminho. Dr. Vânio apresenta o número de médicos por regional e o
número de não filiados sugerindo uma meta de filiação. Dra. Zulma apresenta o resultado da pesquisa realizado
em Laguna como projeto piloto. Laguna teria que filiar 4 médicos, o que corresponde a (10%) dos não filiados.
Se todas as Regionais filiarem dessa forma obteremos uma renda de mais ou menos R$ 54,000 mensais, o que
cobrirá o déficit financeiro. Feitas as apresentações Dr.Vânio passa a palavra ao Dr. Leopoldo para que
coordene as sugestões para melhorar as filiações. Dr. Mauro (DR Itajaí) – Sugere estimular os médicos jovens
e a oferecer benesses aos não filiados. Dr. César Ferraresi - Coloca dos insucessos nas lutas como determinante
das desfiliações e fala que a revista SIMESC é bastante onerosa. Sugere cobrar maior atuação das Regionais.

Dr. Agostinho (DR Videira) – Sugere que o Sindicato venha a defender também empresas contratantes de
médicos. Dr. Erial informa que seria um caminho viável. Dr. Roberto (DR Médio Vale) –Sugere recuperar os
400 filiados perdidos desde de 2013 estimulando médicos a filiarem médicos. Sugere também mexer nos
valores imobilizados nas Regionais, priorizar o Jurídico e findar a revista SIMESC. Sugere que os Presidentes
Regionais se reúnam com a executiva na busca de soluções. Dr. Renato (Executiva) – Sugere que tenhamos
uma atitude preventiva com palestras do Jurídico (cursos) financiados pelas DRs com valores imobilizados em
caixa. E que haja cobrança do(s) curso(s) para os não filiados. Que no primeiro semestre de 2018 mantenha-se
a revista somente on-line e que o momento SIMESC seja mantido com outro foco e outro slogan. Que sejam
mobilizados os recursos imobilizados. Finaliza dizendo que o diretor tem a responsabilidade de ter uma postura
adequada enquanto diretor do Simesc. Dra. Giovana (Executiva) - Sugere que haja maior exposição publicitária
das atividades sindicais e que a Assessoria Jurídica seja prestada também para pessoa jurídica de médico, além
do monitoramento dos processos. Dr. Fábio (Executiva) – Sugere e-mails temáticos para estimular a leitura e
reuniões com as demandas passivas. Sugere que as visitas aos médicos sejam feitas em Diretorias Regionais
mais populosas, que sejam revistas as aplicações para obter melhores lucros, revista on-line e boletins com
maior frequência, mobilizar valores maiores que 100.00 em caixa das Regionais e fechamento de Sedes
inoperantes. Dr. Laércio (DR Brusque) – Sugere manter entrevistas com os médicos nas Regionais, reter 5%
dos repasses de todas as Regionais e devolvê-los quando atingida a meta de filiação de 10% dos não filiados.
Pede ainda a presença do Banner do Simesc em todas as reuniões com médicos, que seja mantida a revista
física, além de mensagens regionais aos médicos nos jornais de grande circulação estadual. Dr. Cleberson (DR
Tubarão) - Diz que os colegas cobram como de responsabilidades do Simesc atitudes tomadas pelo governo.
Pede esclarecimentos acerca do Simesc Plus. Dr. Stefânio (DR Araranguá) – Informa que vai adotar o Simesc
Plus. Sugere um Plano de Saúde mais em conta através de convênio do Simesc. Dr. Fabrizio (Executiva) Informa sobre tratativas com a Unimed. Dr. Vânio informa de tratativas também com a empresa Nexxera para
que a contribuição associativa seja feita através de cartão de débito e crédito. Informa sobre a decisões tomada
pela Diretoria Executiva sobre a suspensão do momento Simesc, a revisão dos contratos das Assessorias, o
fechamento de três Regionais, a revista on-line somente, a suspensão do repasse do auxílio Sede e do Plus.
Informes das Regionais: Dr. Garibaldi (DR Laguna) – Fala da greve do Hospital Nosso Senhor dos Passos e
do entendimento com as prefeituras da Regional para se cotizarem e pagarem os plantões de Ginecologia e
Obstetrícia para Imbituba. Drs. Romar e Antônio (DR Extremo Oeste) – Fala sobre o contrato com Hospital
por Pessoa Jurídica e sobre a assistência recebida da nossa Assessoria Jurídica com o encaminhamento do
Dissídio Coletivo no SAMU. Dr. Mauro (DR Itajaí) – Agradece a Assessoria do Dr. Rodrigo Leal e informa
que o corpo clinico do Hospital Marieta tem uma assessoria jurídica própria. Diz que em Navegantes o ISEV
ganhou licitação para atuar no hospital e contrata uma empresa de médicos (Cooperativa) para lá atender e que

os colegas aceitaram deixar parte de seus honorários do mutirão para ajudar o hospital. Drs. Roberto, Alfredo
e Lothar (DR Médio Vale) – Informam sobre as reuniões mensais com a vinda de novos médicos. Agradecem
a Assessoria Jurídica pela atuação em problemas pontuais. Dr. Luiz Carlos Schaedler (DR Xanxerê) – Informa
que os médicos deixam seus honorários do mutirão para o Hospital. Drs. Antônio, Gilmar e Auredy (DR Centro
Oeste) – Informam sobre reuniões mensais e participação da regional nas reuniões do corpo clínico e das
Unimed’s, que pagam as mensalidades do Simesc. Relata sobre as dificuldades com os repasses da SES para
o Hospital. Drs. Stefânio e Andrea (DR Araranguá) – Relatam problemas com a SPDM, que administra o
Hospital de Araranguá. Dizem ter criado um grupo de WhatsApp para agregar colegas. Janine (DR Rio do Sul)
– diz que vai atuar mais junto aos médicos Residentes para tentar aumentar a filiação. Informa que dá orientação
aos colegas em afastamento para manterem as contribuições previdenciárias. Dr. Laércio Cadore (DR Brusque)
– Fala sobre o fechamento gradativo do Hospital Evangélico e que os colegas migraram para o Hospital
Azambuja, onde o Simesc participa das reuniões do corpo clínico. Que vai mover ação contra jornal que
publicou matéria denegrindo a imagem dos médicos. Dr. Agostinho (DR Videira) - Em Caçador empresas
foram contratadas para gerenciar os hospitais, com troca de toda a equipe médica (ISEV). Dr. Cleberson (DR
Tubarão) – Informa sobre a reversão da demissão de mais da metade dos médicos pela atuação do Simesc.
Contesta edital de processo seletivo para contratar médicos para um Pronto Atendimento. Sugere sede única
para as regionais de Tubarão, Laguna e Araranguá. Dr. Vânio passa a palavra para as Assessorias se
apresentarem e discorrem brevemente sobre suas atuações. Chama nossos funcionários que são aplaudidos
pelos presentes. Em seguida encerra a RDP e eu, Dra. Zulma sueli Carpes da Natividade, Secretária Geral do
SIMESC, lavro e assino a presente Ata.

Dra. Zulma sueli Carpes da Natividade
Secretária Geral do SIMESC

Florianópolis, 09 de Dezembro de 2017.

