Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 036-2015-JO
Data: 28 de Outubro de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Raul Caye Alves Jr., as acadêmicas Anelise D. dos
Santos, Carolina Elisa F. Vieira e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 035-2015-JO de 21/10/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Evento do Centro de Hematologia e Oncologia (CHO) de Joinville em 21/10
Dra. Tanise e Dr. Raul informam que participaram, representando o SIMESC Regional Joinville,
juntamente com Dr. Carlos Fischer e Dr. Marcelo Cavalcanti, da palestra sobre câncer com Dr.
Dráuzio Varella promovida pelo CHO de Joinville, que aconteceu em 21/10/2015 às 19h30min, na
Expoville, em comemoração ao aniversário de 20 anos do CHO. O evento contou com a
participação de vários médicos de Joinville, além da comunidade que assistiu à palestra. A
entrada por pessoa foi 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados à
Casa do Adalto.
2.2 Baile da Esmeralda da Sociedade Joinvilense de Medicina (SJM) em 24/10
Dra. Tanise informa que participou, representando o SIMESC Regional Joinville, do Baile da
Esmeralda, promovido pela SJM, em 24/10/2015. Na ocasião, foram homenageados os médicos
com 20, 30, 40 e 60 anos de formados.
2.3 Reunião com corpo clínico do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS) – 27/10.
Dra. Tanise informa sobre a reunião do SIMESC com o corpo clínico do HRHDS, que aconteceu
em 27/10/2015 às 19 horas, no próprio hospital. A reunião contou com a presença de 12 pessoas,
incluindo os médicos filiados Dr. Paulo Eduardo Lobo Cicogna (diretor técnico) e Dr. Edilson A.
Roma (diretor clínico). O diretor executivo do SIMESC Dr. Daniel Medeiros informou que o
decreto da RPM (Retribuição de Produtividade Médica) vai ser reeditado pela Secretaria de
Estado de Saúde. O SIMESC está buscando informações dos médicos dos hospitais para redigir
sugestões e enviar à SES. Quanto à questão do teto, informou que a situação está sendo
discutida na SES, mas sem muita previsão de que seja retirado. Será levantada a questão de
verba indenizatória junto à SES. Comentou também sobre a questão de distorção de pagamentos
na área de internação. O diretor executivo Dr. Fabrízio Prazeres Liberato falou sobre a
insatisfação de grande parte dos médicos. Lembrou do ponto positivo de que houve melhoria nas
diferenças de pagamentos por cirurgias (pontuações diferentes conforme a complexidade da
cirurgia). Lembrou que números brutos nem sempre traduzem a realidade e a qualidade. E que a
defesa do SIMESC é pelo piso FENAM, de R$ 11.675,94 por mês para 20 horas semanais. O
diretor regional Dr. Carlos Augusto Fischer falou do problema das metas coletivas, que
acontecem em pronto-socorro, UTI e internações. O diretor técnico Dr. Paulo Eduardo Lobo
Cicogna, ex-dirigente sindical, falou da questão de sobreaviso, principalmente em algumas
especialidades médicas em que seria mais interessante o sobreaviso do que o cumprimento
integral da carga horária, como Neurocirurgia e Oftalmologia. Ficou de redigir e passar o material
para o Dr. Daniel sobre os pontos discutidos a serem melhorados.
2.4 Reunião SIMESC Regional com Executiva em 27/10
Dra. Tanise informa que, junto com Dr. Carlos Fischer, participou de reunião com diretoria
Executiva em 27/10 à noite. Foram discutidos os custos da sede regional. A diretoria regional
pede para deixar de ter dois Momentos SIMESC e passar a ter somente um, custeado pela
Executiva. Ficou decidido que a Regional Joinville vai enviar um e-mail à Executiva (Drs. Vânio e
Fábio), explicando o que tem sido feito para contenção de custos e fazendo o pedido para
cancelamento de um Momento SIMESC. Ficou decidido também buscar mais filiados: cada
diretor regional se encarregará de entrar em contato com cinco colegas de trabalho que não
estejam filiados.
2.5 Teleconsultoria no SUS
Dra. Tanise informa que o Dr. Ricardo Polli, conselheiro do CRM, a questionou, informalmente,
sobre a questão ética da teleconsultoria que vem sendo realizada na Endocrinologia no SUS em

Joinville. Dra. Tanise explicou o funcionamento e agendou reunião no PAM Boa Vista em 04/11
com Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para mais esclarecimentos.
2.6) Diretores clínico e técnico da SMS
Dra. Tanise informa que recebeu resposta do Jurídico do SIMESC dizendo que é necessário que
o município tenha um diretor técnico e um diretor clínico. A informação foi repassada ao gabinete
da Secretaria Municipal de Saúde.
2.7) Questão de São Francisco do Sul
Dra. Tanise informa que recebeu questionamento do médico filiado Dr. José Felipe Baniski
dizendo que ainda não recebeu retorno do Jurídico do SIMESC sobre a reunião realizada com o
secretário de saúde de São Francisco do Sul Sr. Marcos Scarpato. Vamos cobrar novamente do
Jurídico.
2.8) Reuniões do Conselho Municipal de Saúde realizadas em Outubro
2.8.1) 19/10 – Reunião extraordinária. Houve uma reunião extraordinária do Conselho neste dia.
Dr. Carlos Augusto Fischer participou, representando o SIMESC Regional Joinville.
2.8.2) 28/10 – Reunião ordinária. Dr. Raul e Dra. Tanise participaram. Comentários sobre a
assembleia:
- Apresentação da prestação de contas referente ao 2º trimestre do Hospital Municipal São José
(HMSJ) – Fabrício da Rosa e Alexandre Eduardo Schmidt. Foram apresentadas as contas do
hospital. A maioria da população atendida é de Joinville, sendo apenas cerca de 12% dos
atendimentos realizados a pacientes de cidades vizinhas.
- Apresentação do novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – Rodrigo
Machado Prado apresentou as mudanças no organograma da SMS. Apresentou o cargo de
diretora técnica – Dra. Luana.
- Apresentação do Instituto Paz no Trânsito (IPTRAN) – Jessica Santana Reinert – psicóloga –
apresentou o IPTRAN, que já funciona em Curitiba e está começando a funcionar em Joinville.
Oferecem apoio psicológico e jurídico a pacientes e a familiares de vítimas de acidentes de
trânsito. O Hospital Municipal São José está començando a notificar os casos de acidentes de
trânsito, que antes eram incluídos todos como trauma em geral.
3. Pauta
3.1 Apoio aos formandos de Medicina da Univille
Recebemos na sede as acadêmicas de sexto ano de Medicina da Univille Carolina Elisa F. Vieira
e Anelise D. dos Santos. O SIMESC entregou um cheque de R$ 1.000 reais em apoio à
formatura, que acontecerá em 11 e 12 de dezembro, em Joinville. O SIMESC será convidado a
participar da formatura.
4. Assuntos Gerais
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

