Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 012-2015-JO
Data: 15 de Abril de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Raul
Caye Alves Jr., Dra. Suzana M.M. de Almeida, Dr. Marcelo B. Cavalcanti e
Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 011-2015-JO de 08/04/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 GRAPDEM Dra. Tanise B. Damas informa que recebeu novo
questionamento de outro colega médico sobre possibilidade de suspensão da
GRAPDEM (Gratificação de Produtividade por Desempenho Médico da
Prefeitura de Joinville), mas não há nada por escrito.
3. Pauta
3.1 Passeio das Secretárias
Recebido o programa de Passeio das Secretárias, organizado pela
Sociedade Joinvillense de Medicina (SJM), previsto para os dias 19 e 20 de
Setembro de 2015, em Ingleses, Florianópolis. A Diretoria da Regional
Joinville aprovou a inscrição da secretária Maiara no evento.
3.2 Confraternização com os residentes
O SIMESC Regional Joinville, em parceria com a SJM, organizou um
churrasco de confraternização com os residentes de Joinville que aconteceu
no domingo 12/04/2015 ao meio-dia, na sede da SJM. Foram convidados
todos os cerca de 150 residentes dos hospitais de Joinville. Além dos
diretores do SIMESC Regional Joinville e do presidente da SJM, Dr. Antônio
Garcia, apenas poucos residentes participaram, em torno de 10.
3.3 Manifesto de 12/04/2015
Depois da confraternização com os médicos residentes, os diretores do
SIMESC se direcionaram até a Praça da Bandeira, para participar do
manifesto organizado pela entidade Movimento Brasil Livre.
As reivindicações do Movimento Brasil Livre neste manifesto foram:
1 - Impeachment,
2 - Redução do número de ministérios
3 - Fim da fraude orçamentária,
4 - Saída de Dias Toffoli do Colegiado julgador do Lava-Jato no STF
5 - CPI do Programa Mais Médicos
6 - CPI do BNDES
7 - Ajuste fiscal sem aumento de impostos
8 - Repúdio ao foro de São Paulo
9 - Concessão de asilo político a Leopoldo López
10 - Fim das verbas de publicidade estatal.
O SIMESC participou como previamente, apenas como apoiador do
manifesto. Houve uma menor participação de médicos neste movimento,
como também da população em geral. O manifesto iniciou às 16 horas na
Praça, seguiu-se por uma passeata no centro de Joinville, com retorno à
Praça da Bandeira. No retorno, Dra. Tanise B. Damas falou no carro de som
representando o SIMESC Regional Joinville. Discursou sobre, principalmente,
os problemas trabalhistas do programa Mais Médicos, sobre a proposta das
entidades médicas de plano de carreira e salários para interiorização dos
médicos e sobre os vetos da presidente Dilma a alguns artigos do ato
médico.

3.4 Eleições
Dra. Tanise B. Damas trouxe datas de prazo para inscrição de chapas para a
próxima eleição do SIMESC, conforme conversou previamente com Dr. Cyro
Soncini.
3.5 Aula Jurídico
Aula com a Dra. Vanessa Lisboa de Almeida sobre “Transcrição de Receitas
no SUS” será hoje (15/04/2015), às 19h30min, no auditório do CHU (Hospital
da Unimed).
3.6 Reunião com Dr. Vicente
Sr. Elton Zattar Guerra, assessor do deputado médico Dr. Vicente Caropreso,
sugeriu reunião com médicos de Joinville, para escutar requisições dos
médicos da região. Vamos entrar em contato para agendar.
4. Assuntos Gerais
Ata redigida pela Dra. Tanise Balvedi Damas.

