Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 006-2014-JO
Data: 26 de Fevereiro 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 e Maiara Ziehmann
(secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 19 de Fevereiro de 2014
e aprovada.
2. Informes. 2.1) Dra. Tanise informa que recebeu telefonema do Dr. Marcelo
da Rosa Prates, médico filiado ao SIMESC e ex-diretor regional, informando
que houve reunião recentemente do corpo clínico do município com a
Secretaria Municipal de Saúde e que existe um comentário de que a
prefeitura quer contratar uma Organização Social (OS) para gerenciar os
serviços médicos no município, porém, não tinha nada por escrito
documentando tal informação.
2.2) Dra. Silvana informou por e-mail em 24/02/2014 que não poderia
comparecer à reunião do SIMESC de hoje por motivo de saúde e que
provavelmente ficaria afastada por um mês, deixando-se disponível por
celular. Dra. Suzana informa que conversou com Dra. Silvana por telefone
em 25/02/2014 e esta informou que não saberia se voltaria ao cargo de
diretora do SIMESC. Dra. Tanise telefonou para Dra. Silvana durante a
reunião de 26/02/2014 para esclarecimento, sendo que houve o seu
manifesto espontâneo de saída da diretoria do SIMESC.
2.3) Dra. Tanise informa sobre a assembléia do COSEMESC a ser realizada
em 12/03/2014 na ACM, em Florianópolis, sobre o posicionamento dos
médicos vinculados à Secretaria de Estado da Saúde frente à baixa
remuneração praticada. Dr. Carlos Fischer e dr. Marcelo Cavalcanti se
dispõem a participar da reunião.
3. Pauta
3.1 Cargos e funções dos diretores regionais. Discutiu-se sobre as
dificuldades atuais no exercício do cargo de tesouraria do SIMESC Regional
Joinville. Os fatos foram comunicados ao presidente Dr. Cyro.
3.2 Correio Médico
Foi solicitado à SJM um desconto no valor da participação do Simesc na
publicação Correio Médico. Essa solicitação deve entrar em pauta na próxima
reunião da Diretoria da SJM, a ocorrer no dia 12 de Março de 2014. Optou-se
então por participar da primeira edição do Correio Médico de 2014 e então
reavaliar a parceria, sendo a proposta aprovada por todos os presentes. A
secretária conversará com a responsável pela edição da publicação para
verificar se ainda há tempo hábil.
3.3 Homenagem aos Sócios Vitalícios
Dr. Carlos Fischer conversará com Dr. Mario Techy para saber qual a melhor
noite de semana para fazermos sua homenagem, na sede do SIMESC.
A proposta é tentarmos utilizar a mesma data para homenagear também o
Dr. Paulo Roberto Melo Leal, que atua em São Francisco do Sul.
3.4 Palestra junto à Celesc
A CELESC solicitou ao Simesc a indicação de um médico para uma palestra
sobre alguns aspectos relativos ao forte calor e efeitos do sol durante o
trabalho. A proposta foi passada por e-mail à Dra. Silvana, diretora do

SIMESC, por ser médica do trabalho, mas esta recusou, por problemas de
saúde. Decidiu-se então, em reunião, passar o convite para a Dra. Bianca
Stela Gastaldi, por ser médica dermatologista e sindicalizada. Decisão
aprovada por todos os presentes.
3.5 Reunião com Unimed – Estamos aguardando uma data para a reunião.
3.6 Cotação Companhias Telefônicas – Maiara trouxe a cotação das
companhias telefônicas. A dificuldade para fazer alguma mudança na
telefonia da sede é que o contrato está no nome da diretoria da gestão
anterior. Dra. Suzana, que era tesoureira na gestão anterior, ficou de
telefonar para a Oi e esclarecer sobre o contrato atual.
3.7 Cotação de uniforme – Maiara está aguardando o retorno de algumas
lojas sobre a cotação de uniformes.
3.8 Contribuição Sindical
Dr. Carlos Fischer solicitou à Unimed que fosse repassada a comunicação
sobre o pagamento da Contribuição Sindical aos cooperados, o que foi
prontamente acolhido pela Unimed.
4. Assuntos gerais.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Dr. Carlos Fischer

