SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ESTADUAL DO SIMESC
GESTÃO 2009-2012
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, às vinte e trinta horas, no
auditório do Praiatur Hotel – 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. Presentes: Auredy Antonio Sella Aguiar, Edson Subtil, César Augusto
Ferraresi, Zulma Sueli Carpes, Paulo Albuquerque, Laércio Dall’Azen, Vanio Cardoso Lisboa,
Maria Lucia Bertolini, Cyro Soncini, Eliane Soncini, Leopoldo Alberto Back, Roberto Amorim
Moreira, Renato César L. Polli, Edson Colla, Suzana Maria M. de Almeida, Geraldo Alves da
Silva, Ronaldo Della Giustina, Agostinho J. Bernardi, Carlos Roberto Seara Filho, Sonia
Bristot, Paula Regina Fischer, Marcio Azevedo Moraes, Gilberto D. da Veiga, Lothar Stange,
Nelson Rafael Bacega, Marcelo da Rosa Prates, André Karnikowski, Laércio Cadore, Ana
Beatriz S. Saez, Delmo Dumke, Gerson T. Zanusso, Eliana Nunes, Ilson Dominot, Luiz Alberto
Nunes, Ana Cristina Vidor. O presidente do Simesc, Dr. Cyro Soncini abre a Assembléia Geral
Ordinária Estadual lendo o Edital de Convocação, com 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 2010.
Em seguida, Dr. Cesar Ferraresi, Secretário Geral do Simesc, apresenta o relatório das
atividades sindicais referente ao período de 01/12/2008 a 04/12/2009, iniciando pelas atividades
desenvolvidas pela Diretoria Executiva, como viagens, reuniões, apoio a movimentos da
categoria, reuniões com os acadêmicos, reuniões do Cosemesc, participação em comissões,
outras participações, XII FEMESC em Timbó. Segue apresentando os relatórios enviados pelas
Diretorias Regionais de Balneário Camboriú, Caçador, Centro Oeste, Chapecó, Jaraguá do Sul,
Laguna, Médio Vale, São Bento do Sul, Tubarão e Videira. Dr. Cyro Soncini tece comentários
acerca da indicação dos 7 (sete) médicos filiados mais idosos, para receberem na Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, uma justa homenagem pela passagem do Dia do
Médico; sobre a disponibilização dos relatórios das diretorias regionais em nossa home Page
tão logo o espaço específico para essas diretorias esteja definido; sobre o bom desempenho da
diretoria regional do Médio Vale. Dr. Leopoldo Back segue, apresentando a prestação de contas
da Diretoria Executiva e das Diretorias Regionais, iniciando pelo balanço patrimonial do
Sindicato, já apreciado pelo conselho fiscal. Dr. Vânio Lisboa faz a leitura do parecer assinado
pelo Conselho Fiscal, que recomenda a aprovação do balancete referente ao período de 01 de
novembro de 2008 a 31 de outubro de 2009. Dr. Leopoldo Back prossegue apresentando a
prestação de contas por Diretoria Regional, nesta ordem: Balneário Camboriú, Blumenau,
Brusque, Caçador, Centro Oeste, Chapecó, Canoinhas, Extremo Oeste, Itajaí, Jaraguá do Sul,
Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Mafra, Médio Vale, Rio do Sul, São Bento do Sul, Tubarão,
Videira e Xanxerê, chamando a atenção para algumas regionais com valores expressivos em
caixa, porém sem atividades em prol da categoria. Dr. Vânio informa que o conselho fiscal,
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analisando os documentos enviados, referentes ao período de 01 de novembro de 2008 a 31 de
outubro de 2009, recomenda a aprovação de contas de todas as diretorias regionais. Dr. Cyro
Soncini comenta que para 2010 há a intenção de que os recursos em caixa sirvam para realizar
mais atividades em favor do médico. Dr. Leopoldo Back apresenta a previsão orçamentária para
o exercício de 2010, primeiro considerando a manutenção da mensalidade nos valores
praticados atualmente, o que implicará num déficit em caixa de cerca de R$ 234.000,00. Tece
explicações acerca da contribuição sindical, que tornou-se obrigatória por força de lei e que está
sendo descontada dos médicos ligados ao Estado e aos Municípios, explicando da intenção do
Simesc (que não envia boleto de cobrança) em orientar aos médicos para que paguem os
valores preconizados pela Fenam (valor menor do que o que vem sendo descontado), que
reverteria em favor do Sindicado no percentual de 60% do valor descontado. Dr. Cyro Soncini
comenta que a Fenam, reunida em Florianópolis, sugeriu o valor de R$ 180,00. Comenta ainda
sobre decisão da executiva em disponibilizar R$ 1.000,00 para as turmas de formandos de
medicina de nossa base; sobre cancelamento do contrato com o escritório do Dr. Luis Cláudio
Fritzen; sobre a Defensoria Médica 24 horas, sobre a possibilidade de que sejam contratados
escritórios conveniados com o Simesc, nas cidades de Blumenau, Joinville, Joaçaba e Chapecó;
sobre reforma da Sede, considerando a necessidade de espaço físico, uma vez que os diretores
da executiva cumprem horário no Simesc, o que em alguns momentos torna a execução das
tarefas impraticável. Dr. Leopoldo Back retoma, apresentando a Previsão Orçamentária
considerando o aumento da mensalidade para R$ 40,00, o que nos deixará com saldo positivo
em caixa no valor de aproximadamente R$ 164.000,00. Dr. Cyro explica que após discussão em
diretoria e considerando também as respostas enviadas pelos diretores regionais acerca da
mensalidade, chegou-se a esse valor. Fala da intenção de quem sabe em 2011 se chegar ao valor
de R$ 50,00. Dr. Laércio Cadore (DR Brusque) pede sugestões de atividades mínimas
obrigatórias para as diretorias regionais. Dr. Cesar Ferraresi pede para que seja mostrada a
evolução do valor da mensalidade e Dr. Leopoldo Back informa que em 2001, quando tínhamos
500 filiados a mensalidade cobrada era de R$ 18,33 e que em 2009, agora com 4000 filiados, a
mensalidade está em R$ 30,00. Dr. Roberto Moreira (DR Médio Vale) fala da necessidade de
bem argumentar o aumento da mensalidade para evitar a fuga de filiados. Dr. Paulo
Albuquerque (DR Joaçaba) considera o aumento para R$ 40,00 muito pequeno, argumentando
que a sobra de caixa para manobrar imprevistos é pequena. Sugere o valor de R$ 45,00 para
2010 e R$ 55,00 para 2011. Dr. Leopoldo Back fala da necessidade de mostrar serviço para
aumentar as filiações. Dr. Marcelo Prates (DR Joinville) diz que o argumento que usa para
justificar a filiação é a existência da Assessoria Jurídica. Dr. Carlos Seara (DR Blumenau)
pergunta se a receita foi calculada em cima da inadimplência e Dr. Leopoldo Back responde
que se manteve o mesmo cálculo de inadimplência (em torno de 12%), sendo de parecer que
não haverá desfiliações por conta do aumento da mensalidade. Dr. Vânio Lisboa lembra que os
dados estão postos hoje para que amanhã (na RDP) se discuta o assunto com mais propriedade.
Informa que o Conselho fiscal não aprovará a previsão orçamentária para 2010, caso haja
déficit. Dr. Cesar Ferraresi compara o gasto com um advogado particular e o valor da
mensalidade. Dr. Ronaldo Della Giustina (DR Blumenau) considera que os pagamentos devam
ser mensais e não semestrais e sugere o valor de uma consulta pela CBHPM para a
mensalidade. Concorda com o pagamento da contribuição sindical obrigatória da forma como
propõe o sindicato. Dr. Cyro Soncini dá ciência de correspondência enviada pela Diretora do
Hospital Santa Isabel de Blumenau, comunicando da intenção de pagar o sobreaviso médico a
partir de 2010 e sobre reunião acontecida entre o hospital Marieta Konder Bornhausen de Itajaí
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e o Secretário Municipal de Saúde daquele município, para tratar do sobreaviso médico, no dia
01/12/09; sobre reunião em Imbituba em 02/12/09 para tratar do sobreaviso médico e sobre
ações em curso no município de Lages, para tratar do mesmo assunto. Dra. Maria Lúcia
Bertolini (DR Caçador) comenta sobre valor pago na Associação de Especialidades. O
presidente Dr. Cyro Soncini, encaminha a votação para a majoração da mensalidade do Simesc,
apresentando a proposta da Executiva, com o valor de R$ 40,00 reais para Janeiro de 2010 e
indicativo de R$ 50,00 reais para Janeiro de 2011 e a proposta do Dr. Paulo Albuquerque (DR
Joaçaba), com o valor de R$ 45,00 reais para Janeiro de 2010 e R$ 55,00 reais para 2011. Foi
aprovada a proposta da Executiva por maioria de votos (27), sem abstenções. Dr. Vânio Lisboa
lê o parecer do Conselho Fiscal, que recomendou a aprovação da previsão orçamentária com o
valor majorado, o que foi aprovado nesta assembléia. Dr. Cyro Soncini cita todas as Diretorias
Regionais presentes e comenta sobre os semestralistas (cerca de 500) que manifestaram o
desejo de não se tornarem mensalistas. Dr. Vânio Lisboa agradece a presença de todos,
lembrando que a par do que se tem feito, ainda há muito por fazer. Dr. Leopoldo Back agradece
a presença e as manifestações de todos que o fizeram e Dr. César Ferraresi finaliza,
agradecendo a presença de todos e informando que o jantar de confraternização será servido no
restaurante da piscina.
Florianópolis, 04 de Dezembro de 2009.
(Ata redigida por Dra. Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
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