Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 012-2014-JO
Data: 09 de Abril de 2014.
Horário de início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise Balvedi Damas, Dra. Suzana Maria Menezes
de Almeida, Dr. Carlos Fischer, Dr. Marcelo B. Cavalcanti, Dr. Raul Caye
Alves Junior, Luiz Gustavo Brandão de Proença e Maiara Ziehmann
(secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 02 de Abril de 2014 e
aprovada.
2. Informes
2.1 Dr. Marcelo informa que participou com Dr. Raul da Assembléia do
Cosemesc, em 02/04/2014, e repassou os principais pontos discutidos.
Comentou também sobre a aprovação da proposta do governo com relação
ao aumento de salário dos médicos.
3. Pauta
3.1 Centro Acadêmico
Luiz Gustavo Brandão de Proença, presidente do Centro Acadêmico de
Medicina Plácido Gomes de Oliveira (Univille), informa que o Centro
Acadêmico foi registrado em cartório. Próximo passo é a emissão do CNPJ
para abertura de uma conta em banco. Foi informado ao que o Simesc irá
pagar as despesas de cartório e CNPJ. Dra. Tanise falou do interesse do
Simesc na parceria com os acadêmicos desde o primeiro ano da faculdade.
Luiz Gustavo nos informará o email de cada turma, para posterior envio a
Executiva, para encaminhamento de material específico para cada turma. Dr.
Marcelo solicitou ao Luiz Gustavo o email dos participantes do Centro
Acadêmico. Dra. Tanise informou que, depois de formados e com o CRM
emitido, os médicos estão automaticamente filiados ao Simesc por 90 dias (3
meses). Depois disso, eles recebem o boleto para pagamento e decidem se
continuam sindicalizados ou não. Luiz Gustavo informa que o Centro
Acadêmico dispõe de uma página no facebook
(
https://www.facebook.com/pages/Centro-Acad%C3%AAmico-de-Medicina-Dr-Pl%C3%A1cido-Gomes-deOliveira/213158848846858?fref=ts).

Semana Acadêmica: deve ocorrer entre Agosto e Outubro. O Centro
Acadêmico está negociando com a coordenação um espaço para o Simesc.
3.2 Acordo SES (Secretaria Estadual de Saúde)
Foi sugerido enviar a Carta de Compromissos, elaborada pelo Cosemesc e
discutida em assembleia do Cosemesc de 02/04/2014, por email para os
cooperados da Unimed.
3.3 Reunião com Dra. Lucila
Dra. Lucila Moura Santos Cardoso foi contactada pela Dra. Suzana para
realizar uma palestra aos médicos de Joinville sobre o assunto:
aposentadoria especial. Verificará sua agenda e nos informará uma possível
data.
3.4. Momento Simesc
Foi sugerido cotar as rádios Atlântida, Jovem Pam e Mais FM.
3.5 Estacionamento para visitantes do Simesc
Sugerido cotar um carimbo do Simesc para visitantes.

4. Assuntos gerais.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Dra. Suzana M. M. de Almeida

