Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 008-2015-JO
Data: 18 de Março de 2015.
Horário de início da reunião: 12h15min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana Maria Menezes de
Almeida, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Raul Caye Alves Jr., Dr. Marcelo B.
Cavalcanti, advogada Dra. Leticia B. Esteche e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 007-2015-JO de 11/03/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Falecimento de médicos de Joinville
Dra. Tanise informa que no dia 12/03/2015 aconteceram dois óbitos de
médicos de Joinville:
- Dr. Jose Feitosa Rodrigues,
- Dr. Marcos Campinas Cattete Reis - era filiado ao SIMESC.
3. Pauta
3.1 Manifesto ocorrido em 15/03/2015
Em Joinville, um grupo de aproximadamente 200 pessoas formado por
diretores sindicais, médicos e estudantes de Medicina participou do protesto
uniformizado com camisetas amarelas com a frase: “Médicos em busca de
um Brasil melhor”. Eles se juntaram às cerca de 30 mil pessoas que também
foram participar da manifestação na maior cidade do Estado. Dra. Tanise B.
Damas se pronunciou no carro de som que estava no evento: "Estamos aqui
por estarmos descontentes com o que vemos hoje. Queremos um Brasil
melhor. O Mais Médicos não resolveu o problema na saúde. Queremos
melhor estrutura na saúde. Não temos partido político. Chega de mais
dinheiro em bolsos de políticos. Queremos melhor gestão dos recursos".
3.2 Próximo manifesto: 12/04/2015.
As redes sociais já estão divulgando um novo manifesto para 12/04/2015. Em
princípio, o posicionamento e a participação do SIMESC Regional Joinville
serão semelhantes aos do último manifesto.
3.3 Reunião com acadêmicos do primeiro e último ano da Univille
Dr. Marcelo B. Cavalcanti conversou com alguns acadêmicos, que se
mostraram interessados. Irá convidá-los para a próxima reunião.
3.4 Confraternização com residentes
Data: verificar disponibilidade do salão de festas da SJM para 12/04. Enviar
carta para Dr. Garcia solicitando apoio / parceria.
3.5 Projeto de lei que prevê eliminação da produtividade na Prefeitura
Municipal de Joinville
Dr. Luiz Carlos enviou mensagem para o whats app do SIMESC Regional
Joinville dizendo que ouviu falar que estão fazendo uma lei para acabar com
a GRAPDEM, a produtividade na Prefeitura de Joinville. Pergunta o que o
SIMESC pode fazer. Solicitamos que nos enviasse algo oficial, mas não
enviou. Dr. Carlos Fischer procurou algum projeto de lei sobre o assunto e
não encontrou. Dr. Luiz Carlos foi convidado a participar da reunião de hoje,
mas não pôde, por estar de plantão. Dr. Carlos Fischer ficou de conversar
com ele pessoalmente, para esclarecimentos.
4. Assuntos Gerais
Fim da reunião: 13h30min
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas.

