Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville Gestão 2012/2015
Nr.: 019-2014-JO
Data: 28 de Maio de 2014.
Horário de início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise Balvedi Damas, Dra. Suzana Maria Menezes de Almeida, Dr.
Carlos A. Fischer, Dr. Raul Caye Alves Jr., Dra. Patricia Pacheco de Andrade, advogada Dra.
Quelen Manske e Maiara Ziehmann (secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 21 de Maio de 2014 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Suzana informa que participou do Encontro Sindical em Florianópolis, nos dias 23 e 24
de Maio de 2014.
2.2 Dra. Suzana informa que escutou o Momento SIMESC às 16h20min, na Rádio Itapema.
3. Pauta
3.1 Situação dos médicos do município
Dra. Patrícia Pacheco de Andrade, médica clínica do Hospital Municipal São José, participou da
reunião na sede e trouxe cópia do Ofício nr. 227/2014/SGP/AFP, sobre o “Limite remuneratório
dos servidores da Prefeitura Municipal de Joinville”. A partir de agora, médicos que possuem dois
vínculos com o município não poderão ultrapassar o teto do salário do Prefeito na soma dos dois
vínculos, sendo que previamente, o teto era considerado para cada vínculo separadamente. Os
médicos questionam este posicionamento que, segundo o documento, foi sugerido pelo Ministério
Público e acatado pela Prefeitura Municipal de Joinville. O assunto e documentos digitalizados
foram encaminhados ao Jurídico da Executiva.
3.2 Encontro Sindical em Florianópolis
Dra. Suzana esteve presente no Encontro Sindical em Florianópolis (nos dias 23 e 24 de Maio) e
trouxe os seguintes temas discutidos:
 Convênios com dentistas, agências de turismo, seguradoras, restaurantes, hotéis, etc.
Necessário desenvolver algum tipo de identificação para os filiados, uma vez que o índice
de afastamento e retorno é grande.
 Número total de filiados do SIMESC é de 5.536.
 Sala do Jurídico da Regional Joinville – a Executiva solicitou fotos, uma vez que a sala do
jurídico foi desativada, dando lugar a uma sala de apoio para reuniões e eventos.
 Em 2015, providenciar para que o SIMESC Regional Joinville seja convidado para a
Recepção dos Calouros, no início do ano letivo.
 Providenciar, no segundo semestre de 2014, reunião com os formandos de Medicina da
Univille.
 Dr. Cyro solicita o e-mail do 2º e 3º anos das turmas de Medicina da Univille. Conforme o
acadêmico Luiz Gustavo, essas turmas não tem e-mail. A secretária Maiara irá reforçar
essa informação à Executiva.
 A Turma de Graduandos de Florianópolis faz uma Cartilha Eletrônica mensal. Foi sugerido
a ideia para outras cidades que tenham Faculdade de Medicina.
 Valores cobrados mensalmente pelas rádios em Joinville, pela divulgação do Momento
SIMESC: Itapema R$ 1.800,00 (pagos pela Executiva) e Clube R$ 1.100,00 (pagos pela
Regional Joinville).
 Foi informado que a Prefeitura de Joinville investe 28% dos recursos municipais na Saúde.
 Foi informado que o Mandado de Segurança impetrado pelo Jurídico do SIMESC contra a
terceirização de Médicos para trabalhar nos Pronto Atendimentos e Hospital Municipal São
José, foi através da Justiça Comum e que ainda não tinha sido julgado pelo Meritíssimo
Juiz.
3.3 Apoio ao Centro Acadêmico da Univille
Estamos aguardando o e-mail do acadêmico Luiz Gustavo, especificando a relação do que irão
precisar do SIMESC para finalizar a emissão do CNPJ.
4. Assuntos gerais.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida por Dra. Tanise Balvedi Damas e Dra. Suzana M. M. de Almeida

