Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 001-2014-JO
Data: 22 de Janeiro de 2014.
Horário de início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise Balvedi Damas, Dra. Suzana Maria Menezes
de Almeida, Dra. Cláudia Virmond Guimarães e Maiara Ziehmann (secretária)
1. Informes
1.1) Dra. Suzana informa sobre foto na revista da Unicred Litoral Norte, da
qual participou por ter feito parte do Conselho Fiscal dessa instituição.
1.2) Dra. Tanise informa que conversou com Dr. Cyro sobre a liberação de
carga horária do Dr. Marcelo B Cavalcanti do HRHDS para atuar no SIMESC.
Esse processo foi encaminhado.
2. Atraso nos pagamentos em São Francisco do Sul
Médicos de São Francisco do Sul entraram em contato com o SIMESC por
atrasos no pagamento do hospital. Dra. Lizabel foi contactada pelo SIMESC e
ficou de agendar uma reunião em São Francisco do Sul, para discussão do
atraso nos pagamentos. Estamos aguardando data e local a serem definidos
por ela.
2. Centro Acadêmico
Dra. Tanise informou que, em conversa telefônica com Dr. Cyro, ele sugeriu
que o SIMESC Regional Joinville cedesse o espaço físico do sindicato para o
Centro Acadêmico de Medicina da Univille (CAMU), que está em formação,
até que seja encontrado um local adequado para sua sede. Na reunião,
deciciu-se estipular o prazo máximo de 6 meses. A cessão do espaço se dará
durante o expediente da secretária no Simesc. Informaremos essa decisão
aos responsáveis pela criação do Centro Acadêmico.
3. Metas e ações para 2014
Este ponto de pauta fica para a próxima reunião, pois precisa da presença de
mais diretores.
3. Pedido de espaço da Dra. Claudia Virmond Guimarães
Dra. Cláudia, oftalmologista, filiada ao SIMESC, comparece em reunião para
expor uma situação pessoal que refere como assédio moral no trabalho
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, já em acompanhamento pelo
Jurídico do SIMESC. Aproveita para sugerir a realização de um curso de
lideranças do SIMESC para os médicos filiados e para disponibilizars-se para
fazer entrevistas com médicos para divulgar o trabalho do SIMESC e, assim,
conseguir mais filiados. Ambas as sugestões serão encaminhadas à
Executiva para análise.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Maiara Ziehmann.

