Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 039-2015-JO
Data: 25 de Novembro de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida, Dr.
Marcelo B. Cavalcanti e Maiara Ziehmann (secretária).
Justificativa de ausência na reunião: dr. Raul – está de férias.
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 038-2015-JO de 18/11/2015 e aprovada.
2. Informes
3. Pauta
3.1 Captação de filiados – retorno de cada diretor com nomes de
colegas contatados
Dra. Suzana M.M. de Almeida falou com Dr. Rafael Hagemann. Disse que já
tem muitos gastos e não percebe grande importância nas ações do Simesc.
Dra. Tanise B. Damas falou com:
- Dr. Paulo de Tarso Freitas: filiado mas pensou em se desfiliar devido à
sociedade do Jurídico Simesc com clínica popular.
- Dra. Júlia Michels: disse que se desfiliou por achar o custo mensal muito
alto (já era mensalista).
- Dra. Alexsandra Vitti: sem interesse no momento, muitos custos pessoais
por problemas pessoais.
- Dra. Daniela Boeira: resolveu se filiar, estamos acompanhando.
- Dra. Andrea Capistrano: resolveu se filiar, estamos acompanhando.
Dr. Marcelo B. Cavalcanti falou com:
- Dr. Fabrício Morales: pensou ser filiado por pagar a contribuição sindical.
Pensa em filiar-se no próximo ano.
- anestesista: escutou e não respondeu.
Aguardando os contatos feitos por Dr. Carlos A. Fischer.
Estamos enviando fichas de filiação aos médicos de São Francisco do Sul,
que estiveram presentes nas reuniões do Simesc sobre as questões de SFS
(UPA24h e Ponto e Cumprimento de Carga Horária).
3.2 Cancelamento de um Momento Simesc – retorno da Executiva
Dra. Tanise B. Damas recebeu retorno do Dr. Renato Polli, dizendo que o
contrato das rádios vai até Janeiro/2016.
3.3 AGO/RDP – confirmações de presença, pontos a serem levados de
Joinville para a reunião, apresentação em Power point
Dra. Tanise B. Damas confirmou presença. Uma das sugestões a ser levada
é a possiblidade de aumentar porcentagem de repasse financeiro à regional.
3.4 Cobrança de carga horária no vínculo da SMS
Existem conversas em que estão falando em aumentar a cobrança de 15
para 20 horas semanais, mas nada oficial por escrito e nada confirmado por
chefia. Estamos acompanhando.
3.5 Teto remuneratório
Dr. Carlos Fischer traz a informação de que houve um julgamento sobre isso
pelo Supremo Tribunal Federal. Solicitamos resposta do Jurídico. Estamos
aguardando.
4. Assuntos Gerais
Dra. Tanise traz convite de aniversário do sr. Elton Guerra, assessor do
deputado dr. Vicente Caropreso, para os diretores do SIMESC, que será em
05/12/2015.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

