Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 035-2014-JO
Data: 05 de Novembro de 2014.
Horário de início da reunião: 12h15min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana Maria Menezes de
Almeida, Dr. Marcelo B. Cavalcanti, Dr. Carlos A. Fischer e Maiara Ziehmann
(secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 22 de Outubro de 2014 e
aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Suzana M.M. de Almeida informa que precisa enviar um ofício ao
Centro Hospitalar Unimed para que a Palestra sobre Responsabilidade Civil e
Teto Remuneratório Municipal seja divulgada. O evento ocorrerá dia
13/11/014, às 19h30min.
2.2 Dra. Tanise B. Damas informa que ocorreu a reunião do SIMESC com os
acadêmicos do 6º ano de Medicina da Univille em 03/11/2014, às 16h. A
formatura será em 12/12/2014. Dr. Marcelo B. Cavalcanti irá confirmar com a
Executiva o valor do repasse aos formandos.
2.3 Dra. Tanise B. Damas informa que conversou com o médico Dr. Rodrigo
Silva, que refere que estão recebendo o pagamento normalmente em São
Francisco do Sul.
3. Pauta
3.1 Acadêmicos da Univille
Dr. Carlos A. Fischer confirmou com a Executiva, que existe um repasse para
pessoa física, para os acadêmicos da Unisul na Grande Florianópolis, há três
anos. A diretoria da Regional Joinville prefere aguardar a formação oficial do
Centro Acadêmico com o CNPJ, para então fornecer auxílio pecuniário aos
acadêmicos.
3.2 Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria
Lida a ata da reunião do Corpo Clínico do Hospital Infantil, realizada em
27/10/2014, sobre atrasos nos pagamentos aos médicos deste hospital. A
referida ata foi enviada por eles ao SIMESC e a outras entidades, solicitando
apoio com relação aos atrasos nos pagamentos. Um dos problemas é que a
maioria dos médicos deste hospital é contratado como pessoa jurídica e não
como pessoa física. Decidido conversar com o jurídico para mais
esclarecimentos.
4. Assuntos gerais
4.1 Discutido sobre o apoio de alguns laboratórios nacionais para a
campanha da Presidente Dilma. Não receber visita dos representantes
desses laboratórios nos consultórios e não prescrever os seus medicamentos
é decisão pessoal de cada médico.
4.2 Falado sobre AGO/RDP em 05-06/12/2014. Agendar-se.
Fim da reunião: 13h30min
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas.

