Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2015/2018
Nr.: 010-2017-JO
Data: 10 de Maio de 2017.
Horário de início da reunião: 12h
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida, Dr.
Cassiano G. Ucker, Dra. Elisa Schenkel (pediatra), advogado do SIMESC
Florianópolis Dr. Rodrigo Machado Leal, advogada Dra. Quelen Beatriz C.
Manske, advogada Dra. Shirley Lopes Pian, Ana Paula de Campos (da
revista Saúde) e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da ata da última reunião.
2. Informes
3. Pauta
3.1 Parceria com a Revista Saúde
Convidada Ana Paula de Campos, Diretora Comercial da Revista Saúde.
Feito sugestão de parceria. Dr. Rodrigo M. Leal comenta sobre parceria
existente do escritório LHML com a revista. Ana Paula dará retorno.
3.2 Celulares para a sede
Exposta situação do extravio de 1 celular, o de IMEI 355673084729750.
Em 04/05/2017, a secretária Maiara conversou com a funcionária do SIMESC
em Florianópolis Ana Cristina e a mesma confirmou o recebimento de 3
aparelhos de celular e 4 chips, e que estaria despachando os produtos para a
sede da DR Joinville no mesmo dia. Em 05/05/2017, o pacote foi recebido na
sede da DR Joinville, aberto e verificado que a caixa vinda da Executiva
continha: a NF, um check-list dos produtos despachados, 4 chips e apenas 2
aparelhos de celular. A secretária Maiara imediatamente ligou para a
Executiva e comentou o ocorrido com Ana Cristina e com Teresinha. Elas
informaram que a caixa com os celulares foi aberta somente para verificar o
que havia no interior (e checar com o check-list) e colocar a NF com os
produtos. Depois disto ter sido feito, a caixa (com os 3 celulares) foi
despachada para Joinville. Maiara levou a caixa recebida (com tudo dentro)
até uma agência do Correio em Joinville e explicou o ocorrido. A atendente
da agência do Correio pesou a caixa e constatou que o peso correspondia ao
peso indicado na caixa, quando a mesma foi postada, em Florianópolis (ou
seja, não ouve diferença de peso na caixa).
3.3 Notebook para a sede
Exposta cotação de notebooks para a sede, conforme abaixo: Realizada
cotação de 3 equipamentos (das marcas Dell, Asus e HP). Secretária Maiara
irá providenciar novas cotações de aparelhos com memória maior. Seguem
cotações:
 HP
- tela de 14"
- Processador Intel® Core™ i5-6200U with Intel HD Graphics 520 (2.3 GHz,
up to 2.8 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache)
- Windows 10 Home Single Language
- 8GB, DDR4,
- Disco Rígido (HD): 1TB
- Microsoft Office Home and Student EM 2016
- Garantia - 1 ano
- McAfee LiveSafe - 30 dias avaliação
- Garantia - 1 ano
- Valor com frete: R$ 2.952,99
----------------------------------------

 ASUS
- tela de 17"
- Processador Intel® Core™ i5 5200U 2,2 GHz até 2,7 GHz, 3 MB Cache
- Windows 10 Home
- 8 GB (4 GB Onboard + 4 GB Offboard)
- 1000 GB SATA 5400 RPM
- Microsoft Office: NÃO disponível no site
- McAfee LiveSafe: NÃO disponível no site
- Garantia: 1 ano
Valor: R$ 3.999,00
------------------------
DELL
- tela de 15"
- 7ª geração do processador Intel® Core™ i5-7200U (2.5 GHZ expansível até
3.1 GHz, Cache de 3MB)
- Windows 10 Home Single Language, 64 bits - em Português (Brasil)
- 8GB, DDR4, 2400 MHz
- Disco rígido (HD) de 1TB (5400 RPM)
- Placa de vídeo integrada Intel® HD Graphics 620 (para processadores Core
i5/i7)
- Tela LED HD (1366 x 768) de 15.6 polegadas com Truelife
- Microsoft Office Home and Student EM 2016
- McAfee LiveSafe - 1 licença válida por 1 ano
- Garantia - 1 ano
- Frete: incluso
Valor: R$ 3.329,00
3.4 Convidada Dra. Elisa Schenkel (pediatra). Fala sobre situação em que foi
fechada uma porta de atendimento pediátrico. Cópia dos documentos
trazidos ela Dra. Elisa seguem abaixo:

Após ampla discussão entre os presentes, foi sugerido uma aproximação
com o promotor, salientando a importância do serviço de pediatria para a
população. Posteriormente, será marcada uma reunião com o promotor,
médicos pediatras do PA, SIMESC e Secretária Municipal da Saúde.
No momento, aguardaremos a publicação da próxima escala de pediatria.
Faremos um levantamento de dados, Dra. Elisa passará as informações para
Dr. Cassiano e este tentará contextualizar para o Dr. Rodrigo M. Leal
(advogado do SIMESC de Florianópolis).
Dra. Quelen salienta a importância de obter auxílio dos conselhos regionais
de saúde.
3.5 Processo do Teto Remuneratório
Dr. Rodrigo M. Leal contextualiza que tivemos uma decisão favorável no
Superior Tribunal Federal, refere que a decisão tem caráter nacional e deve
servir de modelo para os próximos despachos, contudo a PMJ ainda não foi
notificada da sentença. Reforça que temos duas situações no momento: primeira: informar a prefeitura para que ela volte a praticar um teto sobre
cada vínculo; segundo: tentar receber o pregresso.
Na primeira situação, informar a PMJ, foi instituído como estratégia, entrar em
contato com o Ministério Público (Dr. Renato, quem iniciou o problema
quando sugeriu a prefeitura um vínculo por pessoa) e solicitar que ele auxilie
na resolução deste impasse com a nova determinação do STF.
Na segunda situação, receber o atrasado, refere que tentaremos receber.
Explica que como a decisão do STF não foi publicada ainda, não sabe se virá
determinando a pagar os atrasados ou deixará uma brecha jurídica. Acredita
que desde o início do processo movido pelo SIMESC até a publicação (Abril
de 2017), provavelmente conseguiremos receber. O período entre a
interrupção no pagamento e o início do processo, pensa que será mais difícil,
mas tentará. Reforça que existem várias variáveis e que não pode garantir o
êxito na ação. Salienta que o processo que o SIMESC entrou contra a SMS
está em recurso no Estado e que ainda não foi distribuído. Planeja entrar com
uma liminar, quando souber para qual vara foi, informando a decisão do STF
para acelerar o resultado do processo.
4. Assuntos Gerais
Ata redigida pelos Drs. Cassiano G. Ucker, Tanise B. Damas e a secretária
Maiara Ziehmann.

