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A diretoria executiva do SIMESC apresentou relatório das atividades do último ano e aprovou, com parecer favorável do conselho fiscal, a prestação de contas do ano em curso e a
previsão orçamentária para 2011, reunida com diretores regionais e filiados em assembleia
geral ordinária, no dia 10 de dezembro, no Hotel Majestic, em Florianópolis. O secretáriogeral, César Ferraresi, elencou as ações da diretoria realizadas com o apoio dos funcionários e das assessorias jurídica, previdenciária, contábil e de comunicação. Entre elas, destacou a realização ao longo do ano, de 32 reuniões sindicais e encontros com acadêmicos
por todo o estado, além do apoio ao movimento por melhores condições de trabalho e
remuneração dos médicos do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, de Lages, e da Prefeitura Municipal de São José, entre outros.
Ferraresi comentou também a participação em eventos das associações de especialidades
e ações orientadas pelo Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina (COSEMESC), este ano sob a coordenação do SIMESC. O secretário-geral lembrou
ainda a representação da categoria médica pelo Sindicato, na Comissão Estadual de Residência Médica, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal e Comissão do Hospital UNIMED da capital, entre outras. Foram apresentados ainda os relatórios de atividades das diretorias regionais de Balneário Camboriú, Brusque, Centro Oeste, Chapecó, Médio Vale, São Bento do
Sul e Videira.
Em seguida, o tesoureiro geral, Leopoldo Back, apresentou a prestação de contas da executiva e regionais - de 01/11/2009 a 31/10/2010. Com parecer favorável do conselho fiscal,
foi também aprovada pelo plenário.
Previsão Orçamentária para 2011
Leopoldo Back apresentou a previsão orçamentária (receitas e despesas) para o próximo
ano, esclareceu dúvidas e acatou as sugestões pertinentes. O presidente Cyro Soncini relembrou a posição adotada na AGO realizada no dia 04 de dezembro de 2009 que decidiu
por ‘nova acomodação na mensalidade SIMESC a partir de janeiro de 2011 (R$ 50), se assim fosse decidido na assembleia a ser realizada em dezembro de 2010’. Após amplo debate e esclarecimentos por parte da tesouraria, a plenária aceitou a proposta da executiva
e aprovou, por unanimidade, a manutenção do valor da mensalidade atual (R$ 40 e R$
240 a semestralidade) de janeiro a junho de 2011, com aumento para R$ 50 (R$ 300 a semestralidade) somente a partir de julho de 2011.
2011 Os descontos anteriormente estabelecidos para residentes e recém-formados serão mantidos.
Após o encerramento da AGO, o SIMESC aproveitou a oportunidade para homenagear o
Dr. LIncoln Virmond de Abreu,
Abreu que ao completar 70 anos e contribuir nos últimos anos
ininterruptamente com o Sindicato, tornou-se sócio vitalício. A sexta-feira (10/12) encerrou com jantar comemorativo no mesmo hotel que sediou as atividades.
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Reunião de Diretoria Plena
Aprovados novo slogan e criação do jurídico regional
Na reunião de diretoria plena, realizada no sábado (11/12), foi referendada a proposta feita anteriormente às regionais de mudança no sistema de repasse financeiro, eleito um
novo slogan para o SIMESC e aprovada a criação, a partir de 2011, do jurídico regional,
com um advogado sindical disponível em até duas horas de qualquer localidade no estado. O repasse será realizado de acordo com o percentual de filiações da regional em relação ao número de médicos na região, sendo que o mínimo de financiamento será mantido em 30%. O slogan aprovado foi 'Médico
Médico filiado é Sindicato fortalecido'.
fortalecido
Para entender a nova forma de repasse, que será efetuada a partir de julho de 2011, o
Sindicato usará o seguinte parâmetro: a regional que tenha 36% de filiados adimplentes,
por exemplo, receberá 36% de repasse; 34% de filiados, 34% de repasse; sendo o máximo
fixado em 40% para regionais com 40% de filiados adimplentes ou mais. Esta maneira de
repasse estará condicionada, no entanto, à apresentação dos relatórios trimestrais e participação em assembleias, reuniões de diretoria plena e FEMESCs (Fórum das Entidades
Médicas do Estado de Santa Catarina). A criação do jurídico regional foi aprovada sem
ressalvas, sendo a executiva e os diretores de área responsáveis pela logística e implantação do serviço em 2011.
Os relatórios de atividades das regionais também foram mais uma vez tema de debate e,
entre as sugestões apresentadas pelos presentes, está a de criação de um ambiente interno de navegação na página web do Sindicato para acesso a dados das regionais, preenchimento e envio dos relatórios. A ideia já está em discussão pelos responsáveis da área. À
continuação, Cyro Soncini convidou os assessores jurídicos Erial Lopes de Haro e Ângelo
Kniss para comentar a atividade do departamento, e a advogada previdenciária Lucila Cardoso para esclarecer alguns aspectos da aposentadoria pelo INSS. Soncini apresentou ainda as assessoras contábil e de comunicação, Katiane Moro Silva e Andressa Braun.
No período da tarde, o espaço foi dedicado às diretorias regionais. Manifestaram-se sobre
as atividades, dificuldades e situação em sua região, as seguintes diretorias: Blumenau,
Lages, Balneário Camboriú, Brusque, Centro-Oeste, Chapecó, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Laguna, Médio Vale, Mafra, Tubarão, Rio do Sul, Videira e Xanxerê. As atas das assembleias
e reuniões de diretoria plena também serão disponibilizadas na página do Sindicato, conforme deliberação da executiva e regionais.
Assembleia Geral Extraordinária
Nomeados novos cargos nas diretorias regionais
Na assembleia geral extraordinária do SIMESC, realizada no sábado (11/12), o presidente
Cyro Soncini apresentou os cargos vagos nas diretorias regionais, nomeou estatutariamente novos dirigentes para as funções remanescentes, e desligou os filiados que deixaram de cumprir com suas obrigações sindicais por 12 meses ou mais. Foram declaradas
vagas as funções de suplente de conselho fiscal e secretário regional das diretorias de São
Bento do Sul, Tubarão e Jaraguá do Sul.
Oficialmente, Maria Aparecida Winnikes, ex-secretária regional de São Bento do Sul, substitui Iara Marasciulo (tesouraria); Odimar Pires Pacheco, ex-secretário da regional Laguna,
assume como presidente em substituição a Vilberto Antônio Felipe; Vendramin Antônio
Silvestre torna-se presidente da diretoria de Tubarão substituindo Ilson Ávila Dominot; e
Rogério Guindani, de Jaraguá do Sul, renunciou à presidência da regional em favor de
Maxwell Jorge de Oliveira. O médico Valdir Sérgio Zanatta também foi referendado como
secretário regional de Laguna.

Mais informações em nossa página web
www.simesc.org.br e a cobertura completa no Boletim Médico.

