Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 009-2015-JO
Data: 25 de Março de 2015.
Horário de início da reunião: 12h15min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana Maria Menezes de
Almeida, Dr. Marcelo B. Cavalcanti, os acadêmicos de Medicina da Univille,
Ana Carolina Gumurski, Dara Dayane e Leandro Loures e Maiara Ziehmann
(secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 008-2015-JO de 18/03/2015 e aprovada.
2. Informes
3. Pauta
3.1 Reunião com acadêmicos do 1º e 2º semestre de Medicina da Univille
O objetivo deste encontro foi apresentar o Sindicato aos Acadêmicos e falar
sobre a importância da sindicalização para o fortalecimento da entidade, em
defesa da profissão. Os Diretores presentes falaram sobre os objetivos do
Sindicato, suas experiências como sindicalistas e os problemas enfrentados
pela profissão. Foi colocado para os Acadêmicos que o Sindicato é
constituído para fins de defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria profissional dos médicos, inclusive na representação
legal em questões judiciais e administrativas, visando estabelecer condições
justas para todos os seus representados no exercício do trabalho médico, na
base territorial do Estado de Santa Catarina.
Foram apresentadas aos Acadêmicos, as finalidades do Sindicato: ”Lutar por
melhorias nas condições de trabalho e remuneração de seus representados e
defender a categoria médica de todas as iniciativas que visem prejudicá-la
direta ou indiretamente”
Foram colocados também os valores das mensalidades e semestralidades
dos Residentes e Médicos do Simesc, além das composições das Diretorias
Executiva e Regional.
Também foram apresentados aos Acadêmicos os serviços prestados pelo
Sindicato: Assessorias Jurídica, de Imprensa, Previdenciária e Contábil;
Defensoria Médica; Central de Seguros e os órgãos informativos, tais como
Revista do Simesc, Clipagens, Momento Simesc, etc...
A Reunião foi positiva. A intenção da Regional Joinville é continuar realizando
novas reuniões com Acadêmicos de outros semestres.
3.2 Palestra do Jurídico
Foi marcada para dia 15/04/2015, às 19h30min, no auditório do Centro
Hospitalar Unimed, a palestra com o tema “Transcrição de Receitas no SUS”.
A palestra será proferida pela Dra. Vanessa Lisboa de Almeida, advogada do
Jurídico SIMESC. Será convidada toda a classe médica, residentes e
acadêmicos de Medicina.
4. Assuntos Gerais
4.1 Foi discutido sobre o caso de Angelina Jolie – mastectomia e
ooforectomia profilática. Discutido também sobre a questão de reconstrução
de mamas no SUS e nos convênios.
Fim da reunião: 13h30min
Ata redigida por Dra. Suzana M.M. de Almeida e Dra. Tanise B. Damas.

