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O Dr. Cyro Soncini, Presidente do Simesc, abre a reunião dando as boas vindas a todos. Comenta que
estão presentes diretores, assessores, servidores, médicos, acadêmicos de medicina e acompanhantes de
diretores. Anuncia a presença do deputado estadual Antonio Serafim Venzon. Comunica que, tal qual na
RDP de dezembro de 2013, a pauta foi elaborada pela Executiva e foram ouvidas as Diretorias Regionais.
Projeta na tela a ata da RDP de 07 de dezembro de 2013 (previamente enviada a todos), que é aprovada
por unanimidade. Na sequência, lê os temas que serão colocados em debate: Exclusão de diretores
regionais por abandono de cargo; novo condicionante para receber o "auxílio sede"; diretoria de
comunicação e imprensa; diretoria de assuntos jurídicos; eleição SIMESC 2015 e conjuntura política 2015
(Estadual/Federal). Por deliberação da Assembleia Geral Ordinária ocorrida ontem, é incluído o tema:
descontos praticados nas cobranças semestrais. Em ato contínuo, dá início ao primeiro tema, Exclusão
de Diretores Regionais por abandono de cargo. O Presidente apresenta a resolução que disciplina a
exclusão de Diretores Regionais por abandono de cargo, proposto e aprovado pela Executiva em agosto
de 2014. Diz que havia o compromisso de submetê-la à esta Assembleia, o que está sendo feito agora. A
resolução citada regulamenta o artigo 69 alínea C do estatuto SIMESC, assegurando agilidade nas
eventuais substituições de Diretores que não estejam participando dos trabalhos e ações sindicais. Após
breves esclarecimentos, coloca em votação a proposta que é aprovada por unanimidade. Novo
condicionante para receber o "auxílio sede". Com o objetivo de exigir mais das Diretorias Regionais
que tem sede o Presidente, em nome da Executiva, apresenta um novo condicionante para que possam
receber o "auxílio sede": “Realizar, no mínimo, 1(uma) reunião mensal de diretoria, com o envio da ata
para a Executiva”. Apenas nos meses de janeiro de cada ano as DRs citadas ficariam desobrigadas desta
tarefa. Chama a atenção do plenário para o quadro de reuniões em 2014, mostrando que apenas algumas
sedes tem abrigado reuniões da Diretoria com frequência. Pergunta aos Diretores “com sede” o que
acham e todos concordam com a sua necessidade. Findo o debate é colocada em votação e aprovada por
unanimidade, passando a vigorar no primeiro trimestre de 2015. Passa ao próximo tema, Diretoria de
Comunicação e Imprensa. O Dr. Renato Polli, Diretor responsável, solicita o auxílio das jornalistas Carla
Cavalheiro e Camila Spolti Pereira e apresenta um “balanço” das atividades da Diretoria de Comunicação
e Imprensa do SIMESC em 2014, com destaque para o “Momento SIMESC”, hoje com grande
abrangência e ampla aceitação. Comenta que o Informe SIMESC, para jornais, é publicado apenas em
Balneário Camboriú e que pode ser disponibilizado para outras diretorias. Também fala da Clipagem e da
rede de e-mails que inclui todos os diretores do sindicato, além de assessores e servidores. Insiste que ela
deve ser usada por todos. Conclui mostrando que a nossa inserção na mídia, de modo gratuito, dá-se pela
competência de nossas jornalistas e pelo conteúdo de nossas posições. Diz que precisamos continuar
assim. Aberta a palavra, o Dr. Cesar Ferraresi comenta que o site SIMESC deve ser “visitação obrigatória”
de todos os diretores. Os Drs. Ricardo Gargioni e Edimar Romano sugerem a adesão da comunidade
SIMESC ao What'sApp. Dr. Agostinho Bernardi solicita que o vídeo apresentado seja disponibilizado a
todos. Por fim, os presentes aplaudem a bela apresentação. Diretoria de Assuntos Jurídicos: O Dr.
Gilberto Veiga, Diretor responsável, comenta que a assistência jurídica deu um salto considerável, com

grande aumento no número de atendimentos em todo o Estado. Reforça a necessidade de assegurar
qualidade em todos os nossos atendimentos, o que exige permanente atenção. Dr. Erial de Haro,
advogado, apresenta o esboço do sistema que está sendo implantado no escritório Lopes de Haro &
Machado Leal, com conclusão dos trabalhos prevista para o mês de março. O “foco” principal é a
sistematização do atendimento ao médico, possibilitando interação e acompanhamento dos processos.
Além deste quesito, o Dr. Erial lembra que as demais atividades dos advogados do SIMESC continuam em
curso, como por exemplo, a participação em reuniões com Acadêmicos e Residentes. Todos parabenizam
a iniciativa da Diretoria de Assuntos Jurídicos e esta assume o compromisso de apresentar o novo sistema
tão logo esteja pronto. Descontos praticados nas cobranças semestrais: O Dr. Paulo Albuquerque
questiona o porquê de concedermos aos Residentes o benefício de pagarem apenas 20%(vinte por cento)
do valor da semestralidade plena e acha que deveriam pagar 50%(cinquenta por cento). Debate aberto,
vários Diretores manifestam-se pela manutenção da regra atual, por entenderem que os médicos no início
da carreira devem ser acolhidos e apoiados no começo de suas atividades profissionais. Em regime de
votação, a ampla maioria decide manter a cobrança em 20% (vinte por cento), atendendo a nossa política
diferenciada de filiação. Eleição SIMESC 2015: O Presidente informa a todos que a eleição do próximo
ano acontecerá de acordo com as regras já existentes, tendo como única alteração o método de votação,
que será totalmente eletrônico. Conclama os dirigentes sindicais a estarem atentos aos prazos e às datas,
que serão oportunamente divulgados. Conclui dizendo que todas as Diretorias Regionais devem ter
candidatos no pleito que se avizinha e que os dirigentes aqui presentes tem também esta tarefa a cumprir.
Conjuntura Política / 2015 (Estadual/Federal): O Dr. Cyro abre o debate lembrando a todos que as
nossas lutas continuam (piso FENAM, carreira de Estado, tabela SUS, lei 13003, etc). O que não devemos
fazer é alimentar um “terceiro turno” de eleição presidencial. Dr César Ferraresi lembra a carta de
Brusque e as suas diretrizes. Dr. Laércio Cadore segue a mesma linha. Dr. Cyro diz que agora temos três
deputados estaduais médicos eleitos, o que é muito bom. Dr. Odimar Pacheco reafirma a necessidade de
ações na base. Dr. Vânio Lisboa comenta a negociação em curso com o governo do Estado. Dr. Renato
Figueiredo diz que o “mais médicos” não está apenas em cidades de difícil acesso. Dr. Antonio Serafim
Venzon, deputado estadual reeleito, em resposta a pergunta “como pode nos ajudar”, diz que a primeira
atitude é “querer ser ajudado”, o que significa dizer que temos que continuar “indo à luta”. "As portas só
estarão abertas se nós formos bater nelas", disse o deputado. Colocou-se à disposição dos colegas e do
SIMESC e agradeceu a oportunidade em participar desta Assembleia. Alguns colegas parabenizaram o
colega Venzon pela eleição vencida, enquanto outros agradeceram aos acadêmicos de medicina pela
presença neste evento. Alguns comentários finais e o Presidente, esgotados os assuntos da pauta,
encerra a presente Reunião de Diretoria Plena e convida a todos para o jantar de confraternização, com
homenagem aos sócios vitalícios, logo mais à noite. Em sequência eu, Dr. Roman Leon Gieburowski Jr.,
Secretário Geral, lavro a presente ata que vai por mim assinada.
Florianópolis, 06 de dezembro de 2014.
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