Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 040-2014-JO
Data: 10 de Dezembro 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. Raul Caye Alves Jr. e Maiara
Ziehmann (secretária)
1. Leitura da última ata.
Feito leitura da ata do SIMESC Regional Joinville de 03 de Dezembro de
2014 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Tanise B. Damas informa que foi recebido o convite de formatura de
Medicina da Univille, que será em 12/12/2014.
3. Pauta
3.1 Assembléia Geral Ordinária/Reunião de Diretoria Plena
Dra. Tanise e Dra. Suzana trouxeram alguns dos assuntos abordados:
05/12:
- Contas apresentadas. Contas de Joinville foram aprovadas.
- Falado sobre importância de os diretores acessarem o site do SIMESC
periodicamente.
- Ideias / propostas para 2015:
- Fortalecimento do vínculo com acadêmicos: recepção aos calouros –
aproximação com acadêmicos desde o primeiro ano, churrasco /
confraternização com acadêmicos do último ano, necessidade de presença
de grande parte da diretoria e do Jurídico na reunião do SIMESC com
acadêmicos e não deixar para marcar no final do ano, apoio à formatura.
- Fortalecimento do vínculo com residentes: chamar para reuniões do
SIMESC, possibilidade de apoio à formatura.
- Atas – surgiu a ideia de enviar as atas da regional aos filiados da
região – pensar no assunto.
- Comunicação – a Executiva vai se comunicar com as regionais por
skype. Falado sobre uso de whats app entre diretores regionais – tudo OK,
mas não substitui e-mail.
06/12 – neste dia, estavam presentes acadêmicos de Medicina. Assuntos
abordados:
- Exclusão de diretores regionais por abandono.
- Auxílio à sede: novo condicionante para receber o auxílio à sede é que a
Diretoria Regional faça pelo menos uma reunião por mês. A ata deve ser
encaminhada à Executiva.
- Diretoria de comunicação e imprensa
- Diretoria de assuntos jurídicos
- Eleição SIMESC 2015
- Descontos praticados nas semestralidades (residentes / médicos novos) –
aprovado manter o desconto. Aprovado também o novo valor de mensalidade
integral, que passará a ser de R$75,00.
- Conjuntura Política / 2015 - Estadual / Federal
– Servidores Públicos do Estado: RPM, gratificação, remuneração
adequada.
- Outros assuntos: Boletins do Residente e do Acadêmico, Galeria dos Sócios
Vitalícios, Momento SIMESC, Espaço SIMESC, Informe SIMESC, TV
SIMESC, assessorias, clipagem, imprensa, redes sociais.
3.2. Projetos para 2015 – SIMESC Regional Joinville
- Fortalecer vínculos com acadêmicos e residentes – programar eventos de

confraternização.
- Outdoors – dia do médico e outros.
4. Assuntos gerais
Fim da reunião: 13h30min
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas e Dra. Suzana M.M. de Almeida

