Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 024-2014-JO
Data: 30 de Julho de 2014.
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, advogado Dr. Felipe R. Ramos e Maiara Ziehmann (secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 16 de Junho de 2014 e
aprovada.
2. Informes
2.1 Dr. Carlos A. Fischer e Dra. Tanise B. Damas informam sobre reunião
que houve na terça-feira 22/07 na Sociedade Joinvillense de Medicina (SJM),
em Joinville, sobre duplo vínculo público no município, com a presença da
Executiva e do Jurídico. A reunião foi produtiva e decidiu-se por entrar com
ação administrativa primeiramente e depois com ação judicial do SIMESC
contra a prefeitura de Joinville. Foram passadas as instruções para os
médicos interessados.
2.2 Dra. Tanise B. Damas informa que recebeu ligação do Dr. Vicente
Caropreso, neurologista de Jaraguá do Sul e futuro candidato a Deputado
Estadual, convidando um representante do SIMESC Regional Joinville para
reunião hoje, às 21h, sobre sua candidatura. Dr. Raul Caye Alves Jr. se
dispõe a participar da reunião.
2.3 Dr. Marcelo B. Cavalcanti informa sobre sindicância que está
acontecendo no Hospital Municipal São José que investiga a possibilidade de
funcionários que estariam “denegrindo” a imagem do Hospital Municipal São
José (HMSJ), com relação ao fato da divulgação em jornal de foto da queda
de luminária no campo de cirurgia. Vários funcionários do hospital estão
sendo interrogados, à procura da pessoa que teria tirado a foto e divulgado
na mídia. Critica a grande preocupação com o “delator”, maior do que a
preocupação com a saúde da população.
2.4 Dra. Tanise B. Damas informa sobre ocorrência em Barra Velha, em que
um médico plantonista foi criticado pela população por ter-se recusado a
preencher o atestado de óbito para uma senhora de 106 anos, que apareceu
morta em plantão noturno. A notícia saiu em jornal local, falando que este
médico não sabia, mas que a prefeitura já teria orientado a empresa que os
contrata, que eles deveriam emitir atestado de óbito à noite, por não haver
Sistema de Verificação de Óbito (SVO) disponível neste período. Segundo
consta no jornal, a prefeitura denunciará este médico ao CRM.
2.5 Dra. Suzana M. M. de Almeida e Dr. Raul Caye Alves Jr. comentam sobre
os últimos “Momento SIMESC” e sugerem fazer algum sobre situação local
de Joinville. Comprometem-se a montar um texto para passar para a
Imprensa.
2.6 Dra. Suzana M. M. de Almeida informa que o lavabo da sede da Regional
Joinville está em obras, devido a um vazamento encontrado nas tubulações
de água do prédio e que os gastos serão custeados pelo condomínio.
3. Pauta
3.1 Duplo vínculo com o município e teto remuneratório
Dr. Felipe R. Ramos (advogado) comenta sobre implicações jurídicas. Dra.
Tanise informa que Dr. Cyro pediu para solicitar uma audiência ao Prefeito de
Joinville, para entregar o documento elaborado pelo Jurídico, para tratar do
assunto do teto remuneratório para médicos do município. A audiência será

solicitada e assim que tivermos a data repassaremos para o Jurídico.
3.2 Acadêmicos
-> Centro Acadêmico da Univille: Dra. Tanise comenta que já foram feitos
vários contatos com o acadêmico Luiz Gustavo, que está à frente da criação
do Centro Acadêmico. No último contato, ele nos relatou dificuldade para
conseguir o CNPJ. Pedimos para nos enviar por e-mail quais as reais
dificuldades para passarmos para a nossa Assessoria Contábil. Estamos
aguardando a resposta.
-> Reunião com 6º ano: Dra. Tanise relata que a coordenação do curso de
Medicina da Univille não conseguiu providenciar uma data para apresentação
do SIMESC aos acadêmicos do último ano da Univille e não tem qualquer
previsão de data possível. Dra. Tanise lembra que nos últimos anos a reunião
tem sido agendada diretamente com os acadêmicos, pois não se tem tido
sucesso em agendar através da coordenação do curso. A secretária Maiara
enviou e-mail para o grupo do sexto ano, mas o e-mail retornou. Ficou
decidido que a secretária Maiara vai providenciar o telefone de algum
acadêmico para agendar e então irá chamar o Jurídico local para participar
da reunião.
4. Assuntos gerais.
Fim da reunião às 13h30min.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

