Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 009-2014-JO
Data: 19 de Março 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. Cassiano
Ucker e Maiara Ziehmann (secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 12 de Março de 2014 e
aprovada.
2. Informes
2.1 Reunião do Cosemesc, em 12/03/2014
Dr. Carlos apresenta breve resumo da reunião ocorrida na ACM:
Antes do início da Assembléia nos encontramos o Dr. Renato de Castro (anestesista de
Joinville que ocupa cargo no Governo em Florianópolis) que informou que trazia uma
proposta
do
Governo
para
negociação
com
os
médicos.
Estavam presentes aproximadamente 250 médicos (somente eu e o Dr. Marcelo vindos
de fora de Florianópolis!). Dr. Cyro deu início a Assembléia já adiantando que o Governo
havia chamado o Cosemesc para uma reunião no dia anterior para discussão. Fez um breve
resumo da atual situação, da carta enviada ao governador em dez/2013, das reivindicações
centralizadas na melhoria salarial e na indiferença do governo frente a categoria (não houve
qualquer
resposta
do
governo
à
carta).
Foi informado sobre essa reunião que aconteceu com o Cosemesc e 3 secretários do
Estado (Fazenda , Administração e Saúde) no dia anterior e sobre uma "carta de intenções"
apresentada pelo Governo. Esta carta apresentava vários itens pouco esclarecedores. Após
discussão chegou-se a conclusão que a única coisa de útil que a "carta de intenções"
apresentava
era
uma
porta
aberta
ao
diálogo.
Vários médicos expuseram seus pontos de vista e conselhos sobre a conduta a ser
tomada. o Cosemesc insistiu diversas vezes que a melhor conduta no momento seria manter
as negociações, propor ao governo o Piso Salarial da Fenam e aguardar uma contraproposta. Ficaria agendado uma nova Assembléia para dia 2 de Abril para re-discussão do
tema. A proposta do Cosemesc foi aprovada por unanimidade, apesar da categoria estar
bastante cética quanto a melhoria salarial adequada e disposta a possível paralisação / greve
em futuro próximo.

3. Pauta
3.1 Homenagem aos sócios vitalícios
Dr. Paulo Roberto Melo Leal aceitou o convite e será homenageado
juntamente com Dr. Mario Techy, em Jaraguá do Sul, no dia 28 de Março de
2014.
3.2 PAs de Joinville
Dr. Cassiano Ucker comentou:
- no mês de Fevereiro/2014, no Pronto Atendimento leste, foram vistos
membros de Organização Social que atuava em São Francisco do Sul
visitando o local;
- anúncio de Carlos Eduardo Prado Costa em sites, oferecendo emprego
para médicos para trabalhar em UPAs/PAs (inclusive no site do Simesc). Dr.
Cassiano contatou Dr. Carlos Eduardo (médico) que está contratando para
trabalhar na UPA (PA leste) em uma espécie de junção entre concurso
público e contratação via OS;
- em reunião entre o Prefeito Udo Dohler e Ulrich Beathalter (Sindicato dos
Servidores Públicos dos Municípios de Joinville, Garuva e Itapoá), Udo

revelou que na opinião dele a saúde deveria contratar (terceirizar) serviços de
saúde nos municípios;
- em resposta, a Secretária de Saúde respondeu (em ofício) que não
pretende terceirizar os serviços de saúde. Porém, reconhece que há falta de
médicos em várias especialidades;
- não há falta de médicos no Pronto Atendimento, apenas alguns “furos”
isolados;
- alguns representantes dos PAs de Joinville foram ao Ministério Público
informar sobre esses fatos e fazer alguns questionamentos, ainda sem
resposta.
3.3 Novo Diretor da Regional Joinville
Lembrado do nome do Dr. Raul Caye Alves Junior, a ser convidado para
ocupar o cargo de Diretor de Apoio ao Pós Graduando. Será convidado para
a próxima reunião.
4. Assuntos gerais.
4.1 Dra. Suzana lembra do nome do Dr. Luiz Carlos da Silva Filho, que é
médico da Unimed e do Pronto Atendimento, e também formado em Direito, e
que poderia contribuir com mais esclarecimentos sobre a situação dos
médicos nos PAs. Decidimos convidá-lo para a próxima reunião.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Dra. Suzana Maria Menezes de Almeida

