SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SIMESC
GESTÃO 2018-2021
EM FORMATO DIGITAL
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 19h00min, tendo como local a sede do sindicato, sito
à rua Coronel Lopes Vieira, 90 - Centro, Florianópolis/SC, reúnem-se em Assembleia Geral Extraordinária/Formato
Digital os membros da Diretoria Executiva, Diretorias Regionais, associados quites com a tesouraria e médicos não
associados. Dr. Cyro Veiga Soncini, Presidente do SIMESC, abre a assembléia solicitando que a Coordenadora
Juliana da Silva, leia o Edital de Convocação, que tem como Ordem do Dia os seguintes pontos de pauta: 1. Rumos do
processo judicial nº ATOrd 0001206-872011.5.12.007, que trata da indenização pelo sobreaviso no Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres (Sociedade Mãe da Divina Providência) 2. Outros assuntos (sem caráter deliberativo). Finda a
leitura, Dr. Cyro passa a apreciar o primeiro ponto de pauta e passa a palavra ao Assessor Jurídico do SIMESC, Dr.
Rodrigo Machado Leal que, explica que o processo foi iniciado em 2011 e a fase de cumprimento de sentença em
novembro de 2019, determinando o pagamento de sobreaviso aos médicos do HNSP do período de 2006 a 2010. A
obrigação de pagamento é solidária, envolvendo três réus - Hospital, Estado e prefeitura de Lages. “A justiça
determinou os valores por hora de sobreaviso trabalhado e mais índice de correção pré processual e durante a fase de
tramitação, certamente uma vitória aos médicos”, comenta o advogado. A advogada, Daniela Ghiggi que também
presta serviço ao SIMESC, acrescentou que o processo neste momento está com perito para elaboração de cálculo e
tem a data limite de entrega para 25 de agosto. “É um estudo delicado em que será verificado o valor devido para cada
médico e após esta data a juíza irá intimar o Sindicato para verificar a concordância do cálculo e solicitar a citação dos
devedores que poderão ser os três réus ou alguns deles”. A palavra fica “ em aberto” e muitos médicos manifestam-se
e ao final resta deliberado que após a apresentação dos cálculos por parte da perícia uma nova assembleia será
convocada para serem definidos os encaminhamentos sobre os devedores e outros pontos pertinentes. Dr. Cyro lembra
aos médicos que desejarem informações individuais sobre o processo que podem contatar os advogados citados. O
Presidente passa a apreciar o segundo ponto de pauta: outros assuntos (sem caráter deliberativo). Não havendo
manifestações, é encerrada a assembleia e eu, Adriano Lucas Gazolla, lavro a presente ata, que vai assinada pelo Dr.
Cyro Veiga Soncini, Presidente.

Cyro Veiga Soncini
Presidente
Florianópolis, 26 de maio de 2021.
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