Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 042-2015-JO
Data: 23 de Dezembro de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Carlos A. Fischer e Maiara
Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 041-2015-JO de 16/12/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Tanise B. Damas informa que participou de treinamento em
teleconsultoria para Ortopedia em 16/12/2015, na Secretaria Municipal de
Saúde (SMS). São seis (6) ortopedistas que atendem no PA Norte e que vão
aderir ao programa. É um dos projetos da SMS para diminuir as filas de
primeira consulta com a Ortopedia.
3. Pauta
3.1 Residentes / atraso na bolsa do Hospital Municipal São José
- Residentes de Joinville – previsão de paralisar em Janeiro.
- Bolsa no HMSJ estava atrasada, mas já receberam.
3.2 Projetos para 2016
- Captação de filiados.
- Aula com Jurídico – sugestão de tema: teto/duplo vínculo.
3.3 Paralisação do Hospital de São Francisco do Sul –
Recebemos informe da Executiva de que, segundo Dr. Arnaldo Cardoso dos
Santos Jr., médico não filiado, “médicos do Hospital de São Francisco do Sul
paralisaram o atendimento a partir da 00:00 do dia 16/12. Atenderão somente
atendimentos classificados como Laranja, Vermelho e Amarelo; atendimentos
eletivos também paralisados. Motivo da paralisação: os médicos não estão
recebendo os seus salários.”
Entramos em contato Dr. Arnaldo Cardoso dos Santos Jr. e o convidamos
para participar da reunião de hoje, mas não pôde estar presente. Refere que
vai se filiar. Vamos acompanhar.
3.4) Homenagem a vitalícios
Programação de fazer em Joinville depois do Carnaval, logo depois de uma
reunião com tema Jurídico.
3.5) Avaliação sobre as OS de Joinville
-> pontos positivos no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.
-> pontos negativos no PA.
Dr. Carlos Fischer ficou de redigir e enviar uma resposta ao setor de
imprensa.
4. Assuntos Gerais
Dr. Carlos Fischer comenta sobre decisão do STF referente ao tema:
teto/duplo vínculo público.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

