Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 027-2015-JO
Data: 22 de Julho de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Marcelo
B. Cavalcanti, Dr. Raul Caye Alves Jr. e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 026-2015-JO de 15/07/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dr. Carlos Augusto Fischer informa que alguns servidores do Hospital
Municipal São José estão em greve.
3. Pauta – assuntos discutidos:
3.1 Chegou a cópia da ata de posse. Vamos pedir a original ou uma cópia
autenticada para levar ao banco.
3.2 Posse em 21/08/2015
Vamos aproveitar a ocasião para solicitar o agendamento de uma reunião
com o presidente e tesoureiro da Executiva, com a seguinte pauta: contas e
repasses.
3.3 Questão São Francisco do Sul
Dr. Erial Lopes de Haro, advogado do SIMESC, participou hoje de reunião
com o Secretário Municipal de Saúde sr. Marcos Scarpato, em São Francisco
do Sul.
3.4 Aula do Jurídico
Agendada aula do Jurídico do SIMESC para médicos de Joinville. Será em
30/07/2015 às 19 horas, na sede da Sociedade Joinvillense de Medicina
(SJM). O convite já foi feito aos médicos por e-mail.
Os temas a serem apresentados e discutidos são:
- transcrição de receitas / ato médico,
- questão dos pedidos de respostas a quesitos de pacientes por parte da
defensoria pública - como o médico assistente deve agir,
- questão do decreto do governador de SC orientando a não prescrição de
medicamentos não fornecidos pelo SUS em atendimentos no SUS,
- Guarda de prontuários,
- cumprimento de carga horária.
3.5 Ponto no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Dra. Tanise refere que conversou com o diretor técnico do Hospital Regional
Hans Dieter Schmidt, dr. Paulo Cicogna, que sugeriu ao SIMESC verificar
com o Estado sobre a possibilidade de redução de carga horária para os
servidores que estiverem interessados.
3.6 Questão de duplo vínculo e de teto em Joinville.
Dr. César Nery procurou o SIMESC solicitando como está a situação do teto /
duplo vínculo no município de Joinville. Vamos verificar com o Jurídico.
3.7 Questão da Organização Social Instituto Vida
Dr. Carlos refere que essa questão vai ser julgada na vara comum na
próxima terça-feira, dia 28/07/2015.
3.8 Reunião do SIMESC com diretores de hospitais
Reunião agendada para a 05 de agosto às 11h45min, na sede do SIMESC
Regional Joinville, com diretores de hospitais de Joinville, sobre questões de
saúde do Estado e do município de Joinville. Foi convidado também o
Deputado Estadual Dr. Vicente Caropreso e o futuro candidato a vereador de
Joinville, dr Cassiano Ucker. Os convites já foram enviados por e-mail.
3.9 Manifesto de 16/08/2015
SIMESC vai apoiar e participar nos mesmos moldes do apoio ao manifesto de

12/04/2015.
3.10 Medicamentos no SUS
Comentado sobre decreto nº 241, de 30 de junho de 2015, do governador
João Raimundo Colombo, que “disciplina procedimentos a serem adotados
pelos médicos e odontólogos servidores públicos estaduais na prescrição de
medicamentos e na solicitação de exames e procedimentos de saúde e
estabelece outras providências”.
4. Assuntos Gerais
5. Próxima reunião: será em 05/08/2015, com a pauta: questões de saúde
do Estado e do município de Joinville.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

