Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 030-2015-JO
Data: 09 de Setembro de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida, Dr.
Carlos A. Fischer, Dr. Marcelo B. Cavalcanti, Dr. Raul Caye Alves Jr.,
advogado Dr. Felipe Ramos.
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 029-2015-JO de 26/08/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Conselho Municipal de Saúde
Reunião do Conselho Municipal de Saúde em 31/08/2015: Dra. Tanise
Balvedi Damas participou, representando SIMESC, porém, para ter
representatividade oficial e direito a voto, deverão ir Dr. Carlos A. Fischer ou
Dr. Raul Caye Alves Jr., que são os membros oficiais do SIMESC no
Conselho, ou então, deve ser solicitada a substituição por ofício até o meiodia no dia da reunião. Próxima reunião será em 28/09/2015.
3. Pauta
3.1 Acadêmicos
Remarcada reunião com acadêmicos de Medicina da Univille. Foi enviado email para representantes dos acadêmicos do sexto ano remarcando reunião
para dia 22/09/2015, às 19h, na Univille sede Centro, porém estamos
aguardando resposta. Dr. Carlos A. Fisher fará contato pessoal com alguns
acadêmicos informando nova data.
3.2 Reunião RPM
Dra. Tanise conversou com dr. Daniel Moreira, diretor executivo. A idéia é
agendar uma reunião com diretores do SIMESC, Jurídico e corpo clínico do
HRHDS na primeira quinzena de outubro, sobre RPM.
3.3 Momento SIMESC
Devido às dificuldades financeiras já abordadas em outras reuniões e
inclusive na Assembléia Geral do SIMESC em agosto/2015, é consenso
desta diretoria que não podemos mais arcar com os custos de manutenção
do segundo Momento SIMESC em Joinville. Dra. Tanise Balvedi Damas
conversará com Dr. Vânio Cardoso Lisboa (Presidente do SIMESC) e, caso
necessário, será enviado carta para Diretoria Executiva assinada por todos os
membros desta Regional propondo fim do segundo contrato do Momento
SIMESC ou repasse dos custos totais para a Executiva.
3.4 Residência Médica
Dr. Dimitri Cardoso Dimatos (Diretor de Apoio ao Médico Pós-Graduando em
Medicina do SIMESC) enviou e-mail para Dr. Raul Caye Alves Jr. sobre
reivindicações da residência médica. Discussão sobre o programa federal
“Mais Médicos”, sobre os supostos “tutores” do programa e aparente
desconhecimento sobre quem são (parecem receber aprox. R$ 6000,00) e se
há afinidade político/partidária (possíveis indicações políticas para cargos
técnicos).
3.5 Paralisação dos Médicos Residentes
Haverá Paralisação Nacional dos médicos residentes no dia 24/09/2015,
reivindicando, entre outros: reajuste do valor do salário-bolsa, programa para
carreira de preceptoria e plano de carreira para médicos do SUS, auxílio
moradia, fiscalização mais rígida dos programas de residência já existentes.
Próxima reunião terá como pauta principal este assunto.
4. Assuntos Gerais
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