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Sim para a vida
ENVELOPAMENTO FECHADO. 
PODE SER ABERTO PELA ECT.

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS  
DELIBERATIVOS E FISCAIS

Eleição ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de dezembro/2018  
por internet ou telefone

Conheça as chapas inscritas



SIM realiza primeira eleição  
sob novo estatuto
BENEFICIÁRIOS ESCOLHERÃO SEUS CONSELHEIROS DELIBERATIVOS E FISCAIS

Nos dias 11, 12 e 13 de dezem-
bro/2018 os beneficiários da SIM – Caixa 
de Assistência à Saúde vão escolher três 
Conselheiros Titulares e seus respectivos 
suplentes para o Conselho Deliberativo, 
e dois Conselheiros Titulares e seus res-
pectivos suplentes para o Conselho Fiscal.

É a primeira eleição da SIM sob 
a vigência do novo Estatuto, que foi 
aprovado em Assembleia no dia cinco 
de dezembro de 2017.

Pelo novo Estatuto o Conselho Deli-
berativo é composto por seis membros 

titulares e seis suplentes. Metade do 
Conselho é indicada pelas patrocinado-
ras e metade eleita pelos associados. No 
Conselho Fiscal a mesma situação, mas 
com quatro conselheiros titulares e qua-
tro suplentes, sendo, no caso, dois eleitos. 

Não há mais eleição para diretor, 
pois o Estatuto definiu que o Diretor 
Executivo é escolhido pelos membros 
eleitos do Conselho Deliberativo, após 
processo público de inscrição, com 
diversos critérios técnicos e jurídicos a 
serem observados. 

O processo eleitoral é totalmente 
desvinculado da Fusesc – Fundação 
Codesc de Seguridade Social. Até quatro 
anos atrás o processo eleitoral era um 
só e os membros suplentes dos Conse-
lhos da Fundação assumiam a função 
de titulares nos Conselhos da Caixa de 
Assistência à Saúde. O novo Estatuto e 
o novo processo eleitoral complemen-
tam o processo de segregação das duas 
entidades.

Edital abriu processo eleitoral em outubro
A divulgação do Edital de Eleição 

ocorreu no dia 8 de outubro do corrente 
ano, por meio de publicação no jornal 
Diário Catarinense e postagem do site 
corporativo da SIM, dando início ao 
processo eleitoral com a divulgação das 
regras e do calendário da eleição.

O período de inscrição de chapas 
esteve aberto entre os dias 15 e 26 de 
outubro, sendo que três chapas foram 
inscritas. No último dia 13, concluídos 
os prazos de recursos e impugnações as 
chapas foram homologadas e foi realiza-
do o sorteio dos seus números.

A eleição será realizada pela internet e 
por telefone, com sistema contratado por 
empresa especializada e auditada por es-
pecialistas independentes, além dos fiscais 
de chapas. Tudo para garantir a segurança, 
o sigilo e lisura do processo. A eleição ele-
trônica também agiliza o processo.
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Eleitores receberão senha  
e instruções pelos Correios

A votação via internet e tele-
fone será realizada por intermédio 
de sistema contratado com em-
presa especializada, sem qualquer 
possibilidade de identificação do 
votante. Os participantes ativos 
da Patrocinadora Banco do Brasil 
também deverão votar pelos 
mesmos canais. Serão enviadas 
aos associados as instruções e a 

senha para votação via internet 
ou telefone.

A votação será aberta no pró-
ximo dia 11 de dezembro às 9h e 
será encerrada às 16h do dia 13 de 
dezembro.

A apuração, homologação e 
divulgação dos resultados acon-
tecerá imediatamente após o 
encerramento da votação.

A SIM  vai disponibilizar em 
sua sede (Avenida Hercílio Luz, 
nº 599, Edifício Miquerinos, 4º 
andar, Centro, Florianópolis) um 
computador conectado à inter-
net para que os associados que 
desejem votar e não disponham 
o façam na sede da SIM, durante 
o horário de atendimento pre-
sencial, das 8 às 17h.

POR TELEFONE
DISQUE

0800 602 3120
Digite seu CPF

Digite a senha de 07 dígitos enviada pelos Correios
Resposta sobre data de nascimento

O número da chapa escolhida
Tecle em confirmar ou corrigir o voto

POR INTERNET
Acesse a área de votação indicada no site da SIM ou o link

www.multilinks.com.br/SIM2018
Digite seu CPF e clique Entrar

Digite a senha de 07 dígitos enviada pelos Correios e clique em VOTAR
Resposta sobre sua data de nascimento

Informe novamente a senha de 07 dígitos enviada pelos Correios
Digite o número da chapa escolhida e clique em confirmar o voto
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Grupo de trabalho que possui comprometimento com a causa, buscando o melhor para o futuro sustentável 
do Plano de Saúde e, para tanto, os componentes dos dois Conselhos reúnem condições únicas, com pleno 
conhecimento técnico, experiência administrativa, contábil, experiência na área financeira, com relaciona-
mento e trânsito junto aos participantes e às patrocinadoras.

Nosso compromisso é a busca na excelência na gestão administrativa e financeira do Plano, que resultará 
em maior e melhor benefício aos participantes. Sem falsas promessas, pois só prometemos o que pode ser 
viabilizado.

Nosso time é composto de pessoas que vivem de bem com a vida, que praticam esporte. Gente feliz que 
sabe a importância de manter a saúde como bem maior.

Em busca destas condições é que devemos ter a nossa disposição um Plano de Saúde adequado às nossas 
necessidades, para brilhar e ser feliz.
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CHAPA 1

SIM PELA VIDA

Propostas

 Melhorar a relação das patrocinadoras, 
buscando dividir mais responsabilidades 
com a saúde financeira do plano;

 Racionalização dos processos, investimen-
to no parque tecnológico em busca da ex-
celência na gestão administrativo-financeira;

 Criar junto ao SIM um grupo/convênios 
para viabilizar um trabalho preventivo de 
doenças físicas e emocionais, com foco na 
prevenção;

 Disponibilizar convênios com Clínicas, 
Academias, profissionais de Educação Física 

 Verificação de todos os contratos celebra-
dos, com propósito de melhorar a relação 
comercial para a SIM;

 Avaliação e comparação do plano contra-
tado com a UNIMED em relação ao merca-
do, propondo as alternativas necessárias;

 Disponibilizar a todos, ampla informação 
sobre a realidade e saúde financeira por 
meio das novas ferramentas de comuni-
cação;

 Criação de Plano de Saúde Alternativo 
para  atrair novos participantes;

que proporcione uma melhoria na qualida-
de física dos participantes, nos principais 
polos de Santa Catarina;

 Disponibilizar convênios com clínicas que 
atuam na área da medicina complementar;

 Primar pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
economicidade.



Luiz Antonio Campos de Carvalho (Luizinho 
da Regional): Experiência Adquirida – BESC S/A: 
Superintendente Regional, Gerente Regional, 
Gerente Geral, Gerente Regional de Negócios, 
Gerente de Negócios, Chefe de Setor. Setor Pri-
vado: Atualmente, Sócio Administrador da Cons-
trutora JCL Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Rodrigo Scheidt: Experiência adquirida – BESC 
S/A e BB S/A: Gerente Geral Nova Trento, Gerente 
Geral Anitápolis, Gerente Regional de Negócios, 
Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil, 
Gerente Relacionamento do BB, Alta Renda. 
Bacharel em Administração, Pós-Graduação pela 
FGV, em Auditoria, Controladoria e Finanças.

Flávio Vicente Osaida: Experiência 
Adquirida – BESC S/A: Gerente Ge-
ral, Gerente Administrativo, Chefe de 
Setor, Bacharel em Administração e 
Psicólogo.

Agostinho Abati; Experiência Ad-
quirida – BESC S/A: Superintendente 
Regional, Gerente Geral, Gerente de 
Administrativo, Chefe de Setor. Setor 
Privado: Atualmente, Vice Presidente 
de Gestão e Finanças Grupo SCC 
Lages. Formado em Ciências Contá-
beis e Pós-Graduado em Formações 
Gerenciais e Custos. 

Rafael Siqueira: Experiência Ad-
quirida – BESC S/A e BB S/A: Ge-
rente Administrativo, Gerente de 
Relacionamento do Banco do Brasil. 
Bacharel em Administração.

João José Cavalheiro Neto: Experi-
ência Adquirida – BESC S/A: Chefe 
de Departamento, Gerente Geral, 
Gerente de Negócios, Coordenador 
e Chefe de Setor.

Sólon Oliveira do Canto: Experiência Adquirida 
– BESC S/A: Diretor Comercial, Superintendente 
Regional, Gerente Regional, Gerente Regional de 
Negócios, Gerente de Negócio, Coordenador, Chefe 
de Serviço, Caixa. Diretor Financeiro/Administrativo: 
Uirapuru S/A, Artemis S/A, RSEnegia S/A e PVTE 
S/A - SPE’s. Bacharel em Ciências Contábeis UFSC. 

Marcia Borges Amorim: Experiência Adquirida 
– BESC S/A: Representando do BESC Junto a AS-
BACE, Chefe de Setor, Coordenadora de Cursos 
de Formação Gerente, Analista de RH.

Maria Margareth Standinick: Experiência Ad-
quirida – BESC S/A: Gerente de Negócios, Analis-
ta de RH, Chefe Treinamento em RH.  Doutorado 
em Ética e Democracia, Mestrado em Ética e 
Filosofia Política, Pós-Graduada em Finanças para 
Executivos, Graduação em Filosofia.

Mônica Correa da Silva: Experiência adquirida 
– BESC S/A: Superintendente Adjunta de Supri-
mentos, Gerente Administrativo, Chefe de Setor. 
Graduação em Administração.
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TODOS PELO SIM é a chapa que tem como principal apoio a Associação dos Aposentados e Pensionistas 
da FUSESC – AAPFUSESC. São pessoas qualificadas. A nossa chapa trabalhará em benefício de todos os 
associados. A Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas BESC e CODESC, do BADESC e da FUSESC 
– SIM foi fundada em 1986, para proporcionar aos seus associados e dependentes a assistência à saúde. Os 
patrocinadores, desde o início das atividades do Plano de Saúde são os que têm mais poderes diretivos. Os 
Estatutos, também o de 1999, estabelecia que o percentual de contribuição mensal das Empresas Patroci-
nadoras era sobre o total bruto de suas folhas de pagamento, incluindo o 13º salário e na contribuição dos 
associados excluía-se o 13º. A contribuição mensal dos assistidos era de 6% sobre o valor bruto da aposen-
tadoria e não incidia sobre o abono anual (13º). Constava no Estatuto, também de 1999, que as eventuais 
insuficiências financeiras do “SIM” seriam cobertas pelas Empresas Patrocinadoras.  Vamos trabalhar para 
fazer os ajustes compatíveis.

Eleições 2018

CHAPA 2

TODOS PELO SIM

Propostas
 Remeter a cada associado, por email, 

mensalmente o balancete da Caixa de 
Assistência – SIM, contendo o sintético de 
cada rubrica de receitas, despesas e saldos 
aplicações financeiras/bancos.

 Elaborar diretamente o relatório anual 
das ações da Diretoria e Conselhos, infor-
mando as principais ações e objetivos para 
próximo ano.  

 Sob o princípio da economicidade e raciona-
lização integrativa, elaborar estudos para retor-
nar ao prédio da FUSESC, levando em conta 
também os investimentos realizados no atual 
endereço do SIM (análise custo/ benefício). 

 Necessidade urgente de se debruçar sobre 
os seguinte números: Patrimônio Líquido 
em 2015 de R$ 25,5 milhões (menos) déficit 
em 2016 de R$ 5,4 milhões = saldo de R$ 
20,1 milhões. Em 2017 teve déficit novamen-
te de R$ 5,4 milhões e o saldo baixou para 
R$ 14,7 milhões.

 Manter a atual diretora executiva do SIM e 
seus profissionais, que estão necessitando de 

 Interagir com o Banco do Brasil, BADESC e 
os outros Patrocinadores, buscando manter 
para os empregados, que estão na ativa, 
a contribuição ao SIM aos Patrocinados, 
quando de suas aposentadorias. 

 Dar transparência sobre a real situação 
financeira e perspectivas futuras, provi-
denciando um planejamento completo, 
reforçando os controles e a gestão negocial 
com participantes e patrocinadores, bus-
cando um equilíbrio nas contribuições e 
encontrando uma forma adequada para 
enfrentar as despesas médicas-ambulato-
riais-hospitalares, dentro da capacidade 
financeira dos participantes. 

 Criar o Comitê de Usuários do Plano de Saúde 
SIM para a finalidade de estudar negociações 
de contratos com a Cooperativa UNIMED e, 
demais prestadores de serviços médicos.

 Aperfeiçoar relatórios das despesas médi-
cas e sensibilizar os participantes a acessar as 
despesas médicas mensalmente através do 
Site do SIM, buscando verificar se os serviços 
foram efetivamente realizados. 

uma maior participação de todos na busca 
das soluções que viabilizarão o SIM.

 Transformar, de fato, o SIM uma CAIXA de 
ASSISTENCIA de TODOS (ativos, aposenta-
dos, pensionistas), trazendo os órgãos que 
representam os participantes para a formação 
de um GRANDE CONSELHO (AAPFUSESC, 
PROBESC, AABESC, BADESC, CODESC, 
BESCOR). Os Estatutos estabeleciam que o 
percentual de contribuição mensal das Em-
presas Patrocinadoras era sobre o total bruto 
de suas folhas de pagamento, incluindo o 
13º salário e excluíndo o 13º na contribuição 
dos associados. A contribuição mensal dos 
assistidos era de 6% sobre o valor bruto da 
aposentadoria e não incidia sobre o abono 
anual (13º). Constava no Estatuto de 1999 
que as eventuais insuficiências financeiras do 
“SIM” seriam cobertas pelas Empresas Patro-
cinadoras.  Ressalte-se que as patrocinadoras 
não podem alterar os Estatutos. Quem pode 
alterar é a Assembleia Geral, com a maioria 
dos votos dos presentes. 
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Luiz João Bernardo: Superior Administração. 
Pós Graduado Administração Pública. Gestão 
Avançada (SP). Administração Hospitalar Nível 
de Especialização (352 hs). Está Certificado para 
atuar como dirigente Fundo de Pensão. Foi 
Superintendente Fundos Investimentos BESC. 

Oto Martini: Foi Gerente Geral da Agência de 
Rio do Sul; Fiscal de Crédito Rural e Assessor de 
Crédito Rural da GEREG de Rio do Sul. Atualmen-
te é Presidente da Liga Rio Sulense de Futebol.

Mário Cézar Nunes: Superior em 
Economia. Foi Chefe de Divisão. As-
sessor de Diretor, Superintendente 
Adjunto e Superintendente Titular 
da GEREG Florianópolis.

Laudelino Bastos e Silva: Superior 
em Ciências Contábeis. Pós Gradu-
ado em Finanças. Foi Chefe do De-
partamento de Serviços Bancários, 
no BESC. Foi  Diretor Administrativo 
da CASAN. Atualmente é Diretor 
Financeiro da CASAN.

Altair Cascaes Filho: Superior em 
Administração. Pós Graduado em 
Administração Pública.  Foi Chefe de 
Seção na Contadoria Geral. Chefe de 
Seção na Diretoria Administrativa.  
Chefe da Seção de Câmbio.  Chefe 
da Divisão de Câmbio. É empresário 
lotérico (franquia CEF). 

Songer Gerson Souza da Sil-
va: Superior em Pedagogia. Pós 
Graduado Supervisão Escolar. Foi 
Chefe Departamento de Desen-
volvimento  Recursos Humanos. 
Foi Diretor do Centro de Estudos 
Pré-Universitários. Foi  Diretor do 
Centro de Estudos, Treinamento e 
Capacitação – CETEC.

Alfeu Luiz Abreu: Superior em Administração. 
Bacharel em Direito. Pós Graduado em Admi-
nistração Pública. Gestão Avançada (SP). Um 
dos criadores e Diretor do Plano de Saúde SIM 
(1986/1997). Diretor Seguridade FUSESC (eleito 
1985/1997). Foi Presidente da BESCOR. 

Maria Teresinha Debatin: Gestão de Pessoas 
e Gestão de Negócios, pela Dom Cabral Mi-
nas Gerais-Parceria com UFSC, Administração 
incompleto. Diretora da BESCOR, Diretora da 
IOESC, Diretora da CASAN, Secretaria Adjunta 
da SOL, Presidente Fundação Catarinense de 
Cultura-FCC.

Jaime José Mora: Superior em Administração. 
Mestrado em Gestão de Desenvolv. e Coope-
ração  Internacional. Dir. Executivo BESC Clube 
Seguros. Dir. Adm. , Financeiro e Produção 
BESCOR. Ger. Adm. Financ. FATMA, Secret. Adj. 
e Ger. Adm. Financ.da Secret. Estadual Turismo, 
Cult. e Esporte.

Jane Teresinha Machado Rabello: Bacharel em 
Direito. Foi Assistente Administrativa na Diretoria 
Financeira. Foi chefe da Seção de contabilidade 
da Agência Ilhéus. Trabalhou na Agência de Itajaí, 
Agência Central, Agência de Balneário Camboriú 
e BESC Cobrança. 

Eleições 2018

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal
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Os Conselhos Deliberativo e Fiscal são órgãos vitais na nova estrutura de governança do “SIM Saúde”, 
assim como também é vital o envolvimento dos Participantes Ativos e Assistidos no processo eleitoral, con-
ferindo representatividade aos eleitos e suas propostas. Como sabemos, o mercado de saúde suplementar no 
Brasil é extremamente regulamentado e, exigirá dos planos de saúde uma gestão especializada, competente 
e dinâmica, com fiscalização atuante, avaliação dos custos, melhoria de suas ferramentas de gestão e opera-
cionalização. Esse é o nosso ideal, com isso, e a nova estrutura de governança, será possível incorporar novos 
benefícios e fortalecer o nosso Plano. Vote! SIM FORTE E TRANSPARENTE!. Esse é o nosso ideal, com isso, e 
a nova estrutura de governança, será possível incorporar novos benefícios e fortalecer o nosso Plano. Uma 
grande conquista está por vir, garantindo com isso a perenidade e sustentabilidade do Plano “SIM Saúde”. 
Vote! SIM FORTE E TRANSPARENTE!

Eleições 2018

CHAPA 3

SIM FORTE E TRANSPARENTE!

Propostas
para o “SIM FAMÍLIA”, ampliando sua co-
mercialização e adesões, extensivo a outros 
familiares dos participantes;

 Propor soluções que possibilite para os 
próximos anos, solidificar o novo modelo 
de gestão da “SIM” Caixa de Assistência à 
Saúde para que a mesma não seja mais de-
ficitária e, assim, possibilitar a implantação 
de maior oferta de serviços de saúde (Rede 
Credenciada SIM) aumentando os serviços 
ofertados, criando outros benefícios como 
Descontos para compra de medicamentos 
de uso contínuo e Programas Assistenciais 
de Benefícios/Auxilio Medicamentos, den-
tre outros;

 Postura ativa na comunicação, indo ao 
encontro dos participantes e não apenas 
passivamente com informações no site, 
criação de novos canais de comunicação 
e de Prestação de Contas, demonstrando 
de forma simples e transparente a situação 
patrimonial, (socializando e democratizan-
do as informações e decisões do Conselho 
Deliberativo e Fiscal); 

 Levantamento de auditoria sobre a real 
situação dos Planos;

 Criação do Comitê Auditor de contas de 
Despesas dos Planos em vigor - SIM Saúde 
(Unimed), SIM Saúde (Plano próprio), SIM 
Família e SIM Sorrir (auditando mensal-
mente os custos por participante, exames, 
clínicas, médicos, laboratórios, cirurgias e 
outros);

 Definir novas regras de boas práticas de 
governança direcionada especialmente para 
a transparência e controle dos atos internos 
da “SIM” Caixa de Assistência à Saúde; 

 Instituir no Planejamento Estratégico 
Anual o cumprimento de Metas e a identi-
ficação de novas oportunidades de Rendas 
(Contribuições) foco de atuação para o 
próximo exercício e mercado alvo para 
novas adesões; 

 Gestão Ativa das Fontes de Renda (Con-
tribuições) e das Despesas:  Aumentando o 
numero de participantes que contribuem  

 Envolvimento de forma mais ativa dos 
Participantes no processo de fiscalização 
da utilização dos convênios (Programa 
Vigilância Constante); 

 Estabelecer novas políticas de prevenção 
à saúde como: Obesidade, Antitabagismo, 
Alcoolismo, Sedentarismo, Práticas de Exer-
cícios, visando minimizar doenças crônicas e 
internações de longa permanência; 

 Certificação: Promover e incentivar 
critérios para elaboração de Programa de 
Certificação de Conselheiros e dos órgãos 
diretivos. Capacitação dos colaboradores e 
profissionais. Programa melhoria contínua 
dos serviços prestados.
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Zilton Vargas, 58 anos, natural de Florianópolis/
SC, Advogado, Pós Graduado em Direito Civil, 
ingressou no BESC 1978 na Direh chegando ao 
Cargo de Chefe de Divisão e na Consultoria Jurídi-
ca. Trabalha em escritório próprio de Advocacia.

Suely Gunther Ramos, natural de Florianópolis. 
Superior inc. No Besc desde fevereiro de 1973 – 
Secretaria do Diretor de Crédito Geral e Câmbio. 
Em 1976 Secretaria na Cocar. Retornando ao Ban-
co, no Deseg, Agência Central e Lauro Linhares.

Fábio Luiz Zermiani, 42 anos natu-
ral de Joinville, formado em adminis-
tração, pós graduando em docência 
em gestão financeira, ingressou no 
BESC em 2005, funções exercidas 
caixa, assistente de negócios e atu-
almente supervisor de atendimento.

Romildo Neuenfeld, 57 anos, 
natural de São Carlos SC, formado 
em Administração de Empresas, 
ingressou no BESC em 1981 na Ag.de 
Palmitos SC, trabalhou também 
nas Ag.de Santa Cecília, Lages, São 
Fco do Sul, Araquari  e na Regional 
Norte Joinville.

Vitório Colossi Bernardini, 61 
anos, Tubarão/ SC, Contador Pós 
Graduado, Besc desde 1975 na 
Gerência Financeira, chefe de Seção 
e Analista de Crédito no Decad. 
Atualmente trabalha escritório Au-
tônomo de Contabilidade.

Adir Faccio, Natural de Erechim/
RS 63 anos formação em Adm. de 
Empresas e Direito, Pós Graduado 
Gestão de Negócios no BESC - na 
Regional de Chapecó, Dir. de Ope-
rações na Direção Geral. Foi Sec. de 
Adm. e Finanças de Chapecó, Diretor 
Geral da ARIS.

Oldemar José Filipine, 58 anos, natural de 
Catanduvas SC, graduado em Administração e 
Direito, ingressou no Besc em 1979, chegando ao 
cargo de Superintendente Regional. Atualmente, 
trabalha em escritório de advocacia.

Jatyr Ribeiro Borges, 69 anos, natural de Flo-
rianópolis SC, com pós graduação em Gestão 
Educação Ambiental, ingressou no Besc em 1973, 
chegando ao cargo de Chefe de Departamento 
Pessoal e Diretor Administrativo da Fusesc. Atu-
almente aposentado.

Luiz Aurélio, natural de Florianópolis 54 anos 
Contador, MBA – Gestão Empresarial e Gestão 
de Pessoal, Especialização em Adm. Financeira 
Bancária e APG – AMANA KEY, Besc em 1980 
-  RH e Planejamento, exerce na ARIS o cargo de 
Diretor de Adm. e Finanças.

Edson Souza Pereira, 52 anos Pós Graduado 
em Administração, Mestrado Eng. de Produção 
USFC (a concluir), iniciou no BESC 1982 área 
Financeira - Chefe de Seção, Divisão e Superin-
tendente de Captação, certificação AMBIMA 
como Professor.

Eleições 2018

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal
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O que faz o Conselho Deliberativo

O que faz o Conselho Fiscal

I Fixar orientação geral dos negócios da SIM;
II Fixar anualmente, na reunião ordinária do mês de 

novembro, a remuneração do Diretor Executivo e dos 
Conselhos, observando o que a respeito dispuser este 
Estatuto;

III Manifestar-se, após o Conselho Fiscal, sobre o relatório 
anual, apreciar ou rejeitar a prestação de contas, balan-
cete e demais demonstrações da Diretoria Executiva, 
a qual deverá obedecer aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e economi-
cidade;

IV Baixar o Regulamento para a eleição dos membros 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, solicitando as 
Patrocinadoras a indicação de membros para compor 
a comissão eleitoral;

V Empossar e destituir o membro da Diretora Executiva, 
respeitado o Art. 41 § 1º;

I Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cum-
primento dos seus deveres legais e estatutários;

II Examinar e opinar sobre o relatório anual e a prestação 
de contas do exercício e das demonstrações financeiras 
do exercício social;

III Analisar mensalmente o balancete e demais demons-
trações financeiras elaboradas pela Diretoria Executiva;

IV Examinar, em qualquer época, os livros e documentos 
da administração;

VI Convocar Assembleia Geral nos casos previstos neste 
Estatuto sempre que julgar necessário;

VII Autorizar alienação de bens do ativo permanente e a 
constituição de ônus reais sobre bens integrantes do 
patrimônio da associação;

VIII Baixar e alterar regulamentos, regimentos e demais 
disposições normativas que não forem de competência 
da Diretoria Executiva;

IX Decidir sobre a aceitação de doações ou subvenções, 
com ou sem encargos;

X Decidir sobre a admissão de novas Patrocinadoras, 
após prévia aprovação das Patrocinadoras;

XI Decidir sobre casos omissos neste Estatuto, quando 
não se tratar de matéria privativa da Assembleia Ge-
ral ou dos demais órgãos estatutários, observadas as 
disposições legais aplicáveis;

XII O Presidente ou seu substituto dará posse aos mem-
bros dos órgãos estatutários.

V Acusar a ocorrência de irregularidades encontradas, 
sugerindo medidas saneadoras;

VI Comparecer às reuniões do Conselho Deliberativo, 
quando convocado.

Segundo o Estatuto da SIM – Caixa de Assistência à Saúde, Artigo 44, compete ao Conselho Deliberativo:

Segundo o Estatuto da SIM – Caixa de Assistência à Saúde, Artigo 55, compete ao Conselho Fiscal:

Eleições 2018

10 | Informativo da Caixa de Assistência – SIM



Participar da eleição é fortalecer  
a nossa Caixa de Assistência à Saúde
Participar do processo de eleição é 

direito e obrigação de consciência de 
todo beneficiário. A escolha de seus 
representantes nos Conselhos é uma 
maneira de estar presente na gestão 
da entidade.

O Estatuto foi pensado para 
estabelecer equilíbrio entre be-
neficiários e patrocinadoras, asse-
gurando uma gestão que respeite 
os direitos de todos e encaminhe 
todas as decisões no sentido do 
benefício coletivo.

Gerir planos de saúde de auto-

gestão, como na SIM, é um desafio 
permanente. Por um lado, há uma 
enorme pressão do mercado, da 
legis lação e dos custos que se 
elevam com a própria evolução a 

tecnologia. Por outro lado, temos 
um conjunto de beneficiário que 
tem entre suas características a 
média de idade mais elevada, o que 
normalmente demanda mais cuida-
dos com a saúde, tanto preventivos 
quanto curativos.

A SIM é essencialmente uma enti-
dade coletivista e solidária e, por isso 
as palavras participação e democracia 
estão no centro da sua existência e de 
sua gestão. Por essa razão não se abs-
tenha no processo eleitoral. Participe 
e faça a SIM mais forte!

PARTICIPE, 
VOTE CONSCIENTE, 

E ELEJA 
QUEM VAI  

CUIDAR  
DA SUA SAÚDE

Eleições 2018
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Eleições 2018

No dia 08 de outubro, às 16 horas, foi instalada na sede da SIM, 
a Comissão Eleitoral que é responsável pela condução do proces-
so eleitoral que irá eleger três membros efetivos e três membros 
suplentes para o Conselho Deliberativo e dois membros efetivos e 
dois membros suplentes para o Conselho Fiscal.

A Comissão Eleitoral foi formada conforme previsto no  
§1º do artigo 4º do Regulamento Eleitoral, levando em consideração 
a experiência profissional, habilidades e competências.

Membros da Comissão:
Cecille Muniz da Mota Kuhl – Presidente

Jesus Lopes Godinho, Helena Fávero Xavier, Laércio Luiz Moser  
e André Fernando Motter, membros efetivos

Pedro André de Rosso Pitterini, membro suplente

Conheça a Comissão Eleitoral

Avenida Hercílio Luz, Nº 599, Edifício Miquerinos, 
4º Andar -  CEP: 88020-001 | Centro – Florianópolis
Central de Atendimento: 0800 642 9200 (ligação 
gratuita)
E-mail: central@simplanodesaude.com.br
Site: www.simplanodesaude.com.br

CONSELHO DELIBERATIVO
Titulares
Anderson dos Santos
Jesualdo de Araújo
Kleberson Luiz Isensee
Luciana Carlos Geroleti
Romeu Afonso Barros Schutz
Romildo Neuenfeld
Suplentes
Carlos Eduardo Pitz
Evelise de Andrade
José Carlos da Silva
Meyer Sandri
Odinir Bonissoni
Rafael Lanznaster

CONSELHO FISCAL
Titulares 
Dalcinei Martins
Fernanda de Figueiroa Freitas Neves
João Alcides Calliari Filho
Roberto Dias Junior (Presidente)
Suplentes
Alfeu Luiz Abreu
Francisco Carlos de Oliveira
Pedro Bramont
Sergio Aristides Slongo

Edição concluída em 31 de agosto de 2016

EXPEDIENTE

Produção: Quorum Comunicação
Texto: Gastão Cassel (DRT/RS 6166)
Edição de arte: Rosana Pozzobon
Projeto Gráfico: Taís Massaro
Foto da capa: Michelle Morales/stock.xchng 
Foto página 4: Dollar Photoclub
TIRAGEM
8 mil exemplares

VOTE PARA  
OS CONSELHOS DA SIM

DAS 9H DO DIA 11  
ÀS 16H DE 13 DE DEZEMBRO

POR TELEFONE OU INTERNET
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