SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Ata da Reunião de Diretoria Plena do SIMESC / Gestão 2018 – 2021
Formato Digital
22 de dezembro de 2020

Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezenove
horas, online via aplicativo Google Meet, reúnem-se os representantes do SIMESC, Diretoria
Executiva, Diretorias Regionais, assessores e funcionários para participarem da última tele
reunião de Diretoria Plena de 2020, que tem como pontos de pauta: Leitura e aprovação da ata
da reunião anterior (30 Nov 19); Ações Sindicais em 2020 (Executiva / Regionais) e Ações
Sindicais / 2021. Dr. Cyro Veiga Soncini, Presidente do SIMESC, abre a reunião dizendo que
serão apresentadas as ações desse ano e debatidos assuntos para o ano seguinte ainda que
sejam pequenas as expectativas para ações devido o momento em que vivemos. Seguindo, Dr.
Cyro apresenta a ata da RDP realizada em 30 de novembro de 2019, a qual é aprovada sem
retificações. Abre a palavra para que cada Diretor relate sobre sua pasta. Dra. Cristina Pires
Pauluci, Diretora de Previdência e Seguros, relata ações feitas em 2020 dentre elas a Central de
Seguros (parceria com as Seguradoras Jomani e Santolin), diz que a Certificação Digital foi um
produto novo oferecido aos associados com o preço abaixo do mercado, lembra também o
Seguro de Vida disponibilizado durante um período da Pandemia aos médicos filiados. Referente
à Assessoria de Previdência houve mais de 1000 atendimentos entre novos e antigos; foram
promovidas ações contra a Fazenda Nacional para devolução de tributos aos médicos da Unimed
(ação aguardando decisão judicial). Para 2021 estão sendo discutidas ações coletivas possíveis e
o retorno das viagens com “A Previdência vai até você”. Dra. Eliane Silveira Soncini, Diretora de
Assuntos Sociais e Culturais comenta sobre os contatos feitos com sócios vitalícios, o programa
“SIMESC PLUS” (que tem parcerias e descontos especiais para os sócios), lembra que foi
inaugurada a SEDE Regional de Balneário Camboriú/ Itajaí. Para 2021 torce para que possa ser
feita uma festa no aniversário do SIMESC e que os eventos no final de ano sejam presenciais. Dr.
Douglas Muniz Barbosa, Diretor de Apoio ao Médico Pós-graduando, lembra que começamos o
ano tentado melhorar a comunicação entre médicos residentes e SIMESC, retomando a parceria
com a ACMR. Foram feitas ações via redes sociais para captar novos contatos e filiados, a
principal foi a ação em relação ao Auxílio Moradia. No entanto, não ouve tanto interesse quanto o
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previsto. Acredita que pelo momento vivido as informações não estão chegando ou quando
chegam são negligenciadas por causa do alto volume de informações que chegam ao mesmo
momento. Para 2021 acredita ser importante a retomada das reuniões presenciais e tentar tornar
a comunicação mais eficaz. Dr. Anamar Lucia Brancher, Tesoureira Geral explana sobre o
Balanço Patrimonial, Previsão Orçamentaria 2020/2021 e o Relatório Financeiro das Diretorias
Regionais que foram aprovados por unanimidade na AGO; continua explicando como é feita a
análise mensal em conjunto com a coordenadora e contadora de todos os gastos da Diretoria
Executiva através do Relatório de Movimento de Caixa e a análise Comparativa da Previsão
Orçamentaria do ano, mês a mês. Ressalta também os contatos com os tesoureiros regionais de
tempos em tempos. Dr. Marcelo Rogelin, Diretor de Assuntos Jurídicos, relata que além das
ações costumeiras dos plantões, principalmente durante o período da Pandemia, ouve ganho da
Ação Civil Pública que barrou a iniciativa em abrir Casas de Parto sem a presença de médico.
Destaca o ganho do Mandado de Segurança que garantiu o pagamento da RPM para médicos
auditores e que se encontra em curso ação que pede a obrigatoriedade do Estado em contratar
médicos neonatologistas para o Hospital Regional Homero de Miranda Gomes. Dr. Odi Jose
Oleiniscki, Diretor de Apoio ao Graduando em Medicina abre relato comunicando os três informes
acadêmicos produzidos em conjunto com a Assessoria de Comunicação e Imprensa. Ressalta a
importância dos contatos com os coordenadores de curso e representantes de turmas, pois,
através desses que se conseguiu as relações dos nomes de todos os formandos das décimas
segundas fases dos Cursos de Medicina do Estado. Conclui informando que ocorreram três
reuniões do Núcleo Acadêmico, sendo composto por ele, Dr. Mahmud Khalil, Dra. Eliane Soncini
e Dra. Juliane Ferrari. Dr. Mahmud Khalil, Diretor de Comunicação e Imprensa, relata que a
Assessoria de Comunicação e Imprensa foi responsável pelo gerenciamento dos grupos de
WhatsApp e das teles reuniões que ocorreram até o momento. Destaca que estão sendo uma
facilitação de comunicação entre todos levando em consideração o momento vivido. Ainda foram
elaboradas diversas pesquisas e enquetes igualmente gerenciadas por esta assessoria, além
disto ocorreram mais de 50 entrevistas em rádio ou televisão e 192 repercussões na imprensa.
Dr. Cyro Soncini, Presidente, faz o relato pela Secretaria Geral: lembra as diversas assembleias
extraordinárias que ocorreram durante o ano, lembra ainda que na assembleia do dia 21/12/2020
foram atualizadas algumas das regras para tornar-se sócio vitalício, que começarão a valer a
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partir de janeiro de 2021 e que tem sido de responsabilidade da secretaria o rodízio do plantão de
diretoria. Dr. Leopoldo Alberto Back, Vice-Presidente, comenta que a atribuição estatutária do
Vice-presidente é a substituição na vacância do Presidente, a qual não foi necessário, no entanto,
participou efetivamente de reuniões do núcleo, de tele reuniões de diretoria executiva e plena e
em contato direto com as Diretorias Regionais. É responsável pela intermediação constante com
a Fundação de Amparo ao Hemosc e Cepon, outra atividade é o apoio junto a Federação Médica
Brasileira; complementa suas responsabilidades com o Jurídico Trabalhista, o qual tem bastante
demanda entre elas destaca a ação referente ao SAMU, solicitação de pagamento do décimo
terceiro salário devido pela OZZ, Insalubridade no Hospital Universitário, Sobreaviso da
Secretaria de Estado da Saúde e Contribuição Sindical de diversas Prefeituras do Estado. Dr.
Cyro retoma a palavra e destaca alguns pontos deste ano: apesar da Pandemia as prestações de
serviços continuaram pelos servidores e assessores, pelos plantões de diretoria e jurídico. Nas
eleições municipais o SIMESC manteve contato com médicos candidatos; foram feitas algumas
atividades em conjunto com o SIMERSUL e parceria com a Unimed Grande Florianópolis (para
oferecer plano de saúde aos filiados) e que se encontra em negociação para expansão em outras
regiões do Estado. Por fim lembra do grande ponto negativo que foi a ausência de viagens. Abre
a palavra aos diretores regionais: Dr. Paulo César da Costa Duarte, Presidente Regional/ Lages,
enfatiza que foi um ano muito trabalhoso, principalmente para os médicos que precisaram se
empenhar ainda mais para garantir atendimento aos seus pacientes. Dr. Geverson Demarco,
Presidente Regional/ Centro-Oeste, salienta que apesar do ano atípico, ele foi muito produtivo,
pois houve muitos contatos com médicos em busca de orientá-los. Dra. Mônica Helen Winnikow,
Tesoureira Regional/ Blumenau, cita a importância do relacionamento com o jovem médico e
lembra da tele reunião realizada com os formandos da FURB. Dra. Tanise Balvedi Damas,
Presidente Regional/ Joinville, fala sobre as reuniões frequentes realizadas pela diretoria online e
na sede regional, e da representação no Conselho Municipal de Saúde, além de interação com os
filiados e busca de novos associados. Dr. Mauro Cesar de Azevedo Machado, Presidente
Regional/ Itajaí, comenta da grande satisfação da inauguração da sede em conjunto com a
Diretoria Regional de Balneário Camboriú. Dra. Priscila da Silva Daflon, Tesoureira Regional/
Balneário Camboriú, complementa informando que as atividades foram limitadas devido à
pandemia, entretanto, a sede foi um grande ganho para as diretorias e os médicos dessas
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cidades. Dr. Laércio Cadore, Presidente Regional / Brusque, salienta da importância de formar
uma nova diretoria após o falecimento do secretário Dr. André Karnikowski e a vitória dos outros
dois diretores nas eleições da Unimed Brusque. Diz que, apesar das dificuldades, a diretoria
continua bastante atuante, participa de reuniões e atividades em conjunto com ABM e a Unimed
Brusque. Destaca que neste Natal houve o apadrinhamento de uma instituição de caridade, em
conjunto com a Associação Brusquense de Medicina e Unimed Brusque. Dr. Robson Alexandre
Vieira de Souza, Presidente Regional/ Chapecó, frisa as reuniões e o desafio de atravessar a
pandemia, e focar na luta pelas garantias dos direitos trabalhistas dos médicos do SAMU.
Ressalta que é de entendimento de todos os representantes das diretorias presentes que foi um
ano trabalhoso e com muitos obstáculos a serem ultrapassados principalmente para aqueles que
precisaram se esforçar ainda mais com os atendimentos aos seus pacientes. Na mesma linha,
fala o Dr. Antonio Duarte, Presidente da Regional Extremo Oeste. Para os Presidentes das
Regionais de Laguna, Joaçaba e Rio do Sul, os colegas Garibaldi Bastos, Jair Gemelli e Janine
Melo, “o ano foi desafiador, mas o SIMESC cumpriu seu papel”. Dr. Cyro traz o próximo item:
Ações Sindicais /2021 e comenta que deveremos prosseguir representando e defendendo os
médicos com atividades em formato digital e, com o arrefecimento da pandemia, com atividades
presenciais. Abre para manifestações e pronunciam-se os assessores Rodrigo Leal, Carla
Cavalheiro, Kleber Coelho e Ismael Carvalho, além dos diretores Leopoldo Back, Eliane Soncini,
Janine Melo, estes desejando a todos Feliz Natal - o que é compartilhado por todos. Finaliza
apresentando a música Smile de Charles Chaplin, na voz de Nat. King Cole e deixa como
mensagem. “Apesar das dificuldades temos que seguir e se for com sorriso será bem melhor”.
Em seguida encerra a RDP e eu, Marina Francieli da Silva, funcionária do SIMESC, lavro a
presente ata que vai assinada por mim e pelo Dr. Cyro Veiga Soncini.
Florianópolis, 22 de dezembro de 2020.

Cyro Veiga Soncini
Presidente

Marina Francieli da Silva
Funcionária SIMESC
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Participantes:
Dr. Cyro Veiga Soncini – CRM 1645
Dr. Leopoldo Alberto Back – CRM 2538
Dra. Anamar Lucia Brancher – CRM 2986
Dr. Mahmud Khalil Mahmud Abdel Hamid Zardeh – CRM 6789
Dra. Eliane Silveira Soncini – CRM 1646
Dr. Marcelo Rogelin – CRM 13253
Dra. Juliane Felipe Ferrari – CRM 10310
Dr. Odimar Pires Pacheco – CRM 1849
Dr. Odi Jose Oleiniscki – CRM 2269
Dr. Douglas Muniz Barbosa – CRM 19106
Dra. Cristina Pires Pauluci – CRM 10126
Dra. Silvia Maria Carvalho de Mattos - CRM 2761
Dra. Priscila da Silva Daflon - CRM 21535
Dr. Laércio Cadore – CRM 4656
Dra. Karla Patricia Casemiro – CRM 7394
Dra. Monica Helen Winnikow – CRM 11115
Dr. Geverson Demarco - CRM 13655
Dr. Antonio Marcos Weschenfelder Duarte - CRM 8060
Dr. Mauro Cesar de Azevedo Machado - CRM 2534
Dra. Tanise Balvedi Damas – CRM 10980
Dr. Garibaldi Monteiro Bastos - CRM 5583
Dr. Paulo Cesar da Costa Duarte - CRM 9759
Dr. Bruno Calgaro de Carvalho - CRM 7556
Dra. Janine Allassia Drebes Melo – CRM 7103
Dr. Robson Alexandre Vieira de Souza - CRM 8376
Dra. Joanna Dal Piva - CRM 9200
Dr. Jair Jose Gemelli - CRM 8638
Juliana da Silva
Jean Proencio
Adriano Lucas Gazolla
Marina Francieli da Silva
Janaina Lunge
Adriana Correa Teixeira
Ana Paula Anacleto Boaventura
Maiara Ziehmann
Rubens Flores
Carla Cavalheiro
Camila Spolti
Eduardo Schimdt
Rodrigo J. Machado Leal
Thayanne de Campos
Katiane Moro Silva
Kleber Coelho
Ismael H. Carvalho
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