Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2015/2018
Nr.: 004-2018-JO
Data: 22 de Fevereiro de 2018.
Início da reunião: 12horas
Local: Restaurante O Fornão
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Douglas M. Barbosa, Dr.
Cassiano G. Ucker e o advogado Dr. Rodrigo Machado Leal.
1. Informes
1.1 CMS
Dra. Tanise informa que participou com dr. Cassiano, representando o
SIMESC Regional Joinville, de assembleia geral extraordinária do Conselho
Municipal de Joinville no dia 15/02/2018, no Plenarinho da Câmara de
Vereadores, em que foi discutida a seguinte pauta:
1) Cirurgias eletivas - Gestão do município de Joinville informou que existe
um site estadual para consultar a posição dos pacientes na fila de espera por
cirurgias. O site é: https://listadeespera.saude.sc.gov.br/
Lembraram do fato de que, às vezes, o paciente muda de posição na fila,
podendo ir para uma posição mais distante de um dia para o outro, pelos
seguintes motivos:
a) Podem entrar outros pacientes na frente, que entram regulados como
prioridade P1,
b) Entram pacientes do Estado todo na fila.
2) Plano Municipal de Enfrentamento ao HIV - Vigilância Epidemiológica
apresentou dados de verba recebida para investimento em prevenção ao HIV
e ações realizadas, como distribuição de preservativos masculinos no
Carnaval.
3) Apresentação do Relatório de Gestão 2017 - Hospital Regional Hans
Dieter Schmidt (HRHDS) - Funcionária do hospital apresentou os dados.
Presidente do CMS, sr. Orlando Jacob Schneider, comentou que, enquanto o
Estado investe "somente" 120 milhões de reais no HRHDS, o município de
Joinville investe 170 milhões de reais no Hospital Municipal de São José
(HMSJ).
Funcionária do HRHDS informou que vão iniciar reformas de ampliação da
UTI e do setor cardiológico. Aguardam finalização de reforma do centro
cirúrgico. Leitos de enfermaria já foram reformados.
4) Falta de medicamentos - Esta pauta será discutida na próxima reunião
ordinária.
1.2 Formatura residentes
O SIMESC foi convidado para formatura dos residentes do Hospital Infantil
Dr. Jeser Amarante Faria em 26/02, às 19h, no Mercure Joinville Prinz Hotel.
2. Pauta
2.1 Instituto Brasil de Medicina
Dr. Douglas M. Barbosa informa que, na quarta-feira, dia 21/02, novamente
esteve em reunião o Instituto Brasil de Medicina, junto aos deputados
Mandetta e Hiram (presidente da comissão se seguridade social - onde
tramitam a maioria dos projetos que versam sobre a profissão) diante do atual
cenário político, considerando as particularidades dos regimentos do
congresso nacional, e ainda os temas de maior impacto na comunidade,
elegemos alguns projetos de lei que devem ser colocados em discussão e
votados no Congresso Nacional em breve, trouxemos para o IBDM a

construção destes projetos de lei. São eles a alteração da lei 9656, que trata
principalmente da legislação sobre a saúde suplementar, e sua relação com
os usuários, prestadores de serviço entre outros, elegemos ainda o revalida
como outra das bandeiras a serem erguidas e vitoriosas durante o primeiro
semestre, porém para isso é preciso que em nossos estados todos façam a
sua parte discutindo sobre os assuntos e principalmente cobrando de seu
deputado federal um posicionamento a cerca destes temas.
Estas são as primeiras ações de um projeto que visa uma mudança de
paradigma no atual cenário de nossa profissão.
2.2 Médicos políticos
Falado sobre reuniões com Dr. Caropreso e Dr. Dalmo.
2.3 Reuniões com residentes
Realizada reunião hoje no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.
Foi apresentado o SIMESC como órgão de defesa da classe médica, que
oferece aos seus filiados assessoria jurídica, previdenciária, contábil e de
imprensa. Foram dados alguns exemplos da possível necessidade dessas
assessorias (depoimentos, processos, previdência, IR).
Comentado sobre a Executiva e as diversas sedes regionais. Informado o
nosso endereço em Joinville e horário de funcionamento. Foi uma reunião
rápida, com a participação de poucos residentes. Foi agendada uma outra
reunião para 05/03, para falarmos com os demais residentes.
Próximas reuniões agendadas:
- Hospital Municipal São José: 01/03, das 16h30min às 17h
- Hospital Regional Hans Dieter Schmidt: 02/03, às 09h30min
- Maternidade Darcy Vargas: 05/04, às 11h.
2.4 Reuniões do Conselho Municipal de Saúde
Dra. Tanise B. Damas e Dr. Cassiano G. Ucker informam sobre reuniões.
Capacitação será em 12/03 e 13/03.
3. Assuntos gerais
Diretor Regional Dr. Carlos Fischer tornou-se papai pela segunda vez, em
15/02/2018.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas.

