Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 004-2014-JO
Data: 12 de Fevereiro de 2014.
Horário de início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise Balvedi Damas, Dra. Suzana Maria Menezes
de Almeida, Dra. Silvana M. Nishimura, Dr. Carlos Fischer e Maiara
Ziehmann (secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 05 de Fevereiro de 2014
e aprovada.
2. Informes. Dra. Silvana informa que vai precisar ficar afastada por pelo
menos duas semanas em março/2014, para tratamento de saúde.
3. Pauta
3.1 Reunião com Unimed
Tentado agendar reunião com a Diretoria da Unimed Joinville para parceria
com SIMESC e apoio em filiações, mas será necessário reagendar, devido a
incompatibilidade de horários.
3.2 Contribuição Sindical
Decidido divulgar sobre contribuição sindical aos médicos dos hospitais da
Secretaria de Estado da Saúde (SES): Dra. Tanise no HRHDS, Dr. Carlos no
HMSJ e Dra. Suzana na MDV. Segundo Dra. Silvana, alguns médicos
relataram a ela problemas na confecção de guias de recolhimento da taxa
sindical no site da Caixa Econômica Federal relacionado ao CEP. Será feito
contato com a Executiva para esclarecer sobre o problema, já que a guia
paga deve ser apresentada nos vínculos empregatícios até o final de
fevereiro.
3.3 Sócios vitalícios. Dra. Tanise lembra da importância de fazer a
homenagem aos dois sócios vitalícios: Dr. Mario Techy (Joinville) e Dr. Paulo
Roberto Melo Leal (São Francisco do Sul). Ambos já foram contactados e
estamos aguardando uma posição deles referente a uma possível data para
a homenagem.
3.4 São Francisco do Sul
Foi tentado contato telefônico do SIMESC por várias vezes com a Dra.
Lizabel (São Francisco do Sul) para agendamento de reunião sobre
problemas com atrasos de pagamentos no hospital. Dra. Lizabel ficou de dar
um retorno sobre data para a reunião, porém não voltou a entrar em contato.
Não houve novas reclamações de médicos de São Francisco do Sul. Dra.
Silvana sugere fazer cotação e análise de preços para realização de
evento/reunião em São Francisco do Sul, para divulgar a ação do SIMESC e
sugere aproveitar a ocasião para agraciar o Dr. Paulo Roberto Melo Leal
como sócio vitalício.
3.5 Correio Médico. Conforme solicitado pelo SIMESC, a Sociedade
Joinvillense de Medicina (SJM) enviou proposta de um custo de R$ 750,00
por edição para inserir texto do SIMESC em meia página do Correio Médico,
publicação que chega à casa de todos os médicos associados à SJM. A
Diretoria se manifesta achando interessante para divulgação do SIMESC
junto a vários médicos. A tesoureira Dra. Silvana não aprova o valor e pede à
secretária Maiara tentar uma redução desse valor junto à SJM.
3.6 Telefonia sede Regional Joinville
Discutido sobre a possibilidade de troca de telefonia (fixa e celulares), para
melhoria no funcionamento da sede e nos custos. Hoje, a sede conta com

dois telefones fixos e dois celulares, que foi o plano escolhido em gestão
anterior. Decidido que não há necessidade de dois telefones fixos, bastaria
um. Dra. Silvana pede que a secretária Maiara faça cotação de preços com a
operadora atual (Oi) e com outras operadoras.
3.7 Reunião com residentes
Dr. Carlos Fischer comunica que foi agendada reunião com os residentes do
Hospital Municipal São José para dia 07/03/2014 (sexta-feira), às 10:00h.
3.8 Cotação para almoço nas reuniões da sede – Feito cotação de almoço
com alguns restaurantes e cozinheiros, por sugestão da Dra. Silvana. Foi
definido e aprovado pelos diretores que o valor máximo por refeição seria de
R$ 30,00 por pessoa, como tem sido feito nas reuniões realizadas este ano.
Decidiu-se por optar pelo cozinheiro Magno Santos para a próxima reunião,
já que se enquadra nesta definição, enquanto se providencia um orçamento
com outros fornecedores.
4. Assuntos gerais. Dra. Silvana sugere fazer cotação de preços para a
confecção de um uniforme com a logo do SIMESC para a secretária da sede,
visando a melhor aparência e o marketing do SIMESC. Sugestão aprovada
pelos presentes.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Dr. Carlos Fischer

