Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 003-2016-JO
Data: 03 de Fevereiro de 2016.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Carlos A. Fischer, Dra. Suzana
M.M. de Almeida, advogada Dra. Letícia Bitencourt P. Esteche e Maiara
Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 002-2016-JO de 20/01/2016 e aprovada.
2. Informes
2.1 São Francisco do Sul
Dra. Tanise B. Damas informa que, em São Francisco do Sul, OS assumiu.
2.2 No dia 25 de janeiro, segunda-feira, o SIMESC Regional Joinville
participou da reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS), quando foram
discutidos diversos assuntos que preocupam o município. Dentre eles, o
cumprimento da lei da obrigatoriedade da vacinação de alunos para a
matrícula em escolas, um programa de alerta à população de doenças
sexualmente transmissíveis com enfoque em AIDS, tendo em vista que o
número de casos na região e de tratamentos é crescente. Também foi tratada
a criação de uma força tarefa nos bairros para a eliminação do
mosquito Aedes aegypti. Outro assunto discutido foi a Lei das Doulas, que
permite a atuação destas profissionais em hospitais públicos de Santa
Catarina. Na reunião, foi questionado a atuação da doula em hospital público,
tendo em vista que a legislação do SUS não permite a cobrança de serviços
em ambientes públicos de saúde.
2.3 Dra. Tanise B. Damas informa que o SIMESC foi convidado para a
formatura dos residentes em Pediatria do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante
Faria, que será hoje, às 19h30min, no Mercure Joinville Prinz Hotel.
3. Pauta
3.1 Residentes - reuniões
Aguardamos respostas dos departamentos. Provável para Março.
3.2 Reunião Jurídico em Fevereiro
Reagendar para Março – 3ª ou 4ª à noite.
3.3 Cancelamento de 1 (um) MOMENTO SIMESC
Dra. Suzana M.M. de Almeida irá verificar com a Executiva o cancelamento
de 1 MOMENTO SIMESC (cancelar o mais caro) e checar qual será o % de
pagamento da sede de Joinville.
3.4 Cartões de Visita
Verificados orçamentos e aprovado. Verificar quantidade e quem tem
interesse (½ com o nome do diretor e ½ sem nome, para ficar disponível na
sede).
3.5 Parcerias
Verificar.
3.6 Situação do município
3.6.1 Falta de medicamentos nos PA´s e postos de saúde, já documentadas.
3.6.2 Aviso verbal do André (Coord. Do PAM), de atrasos do salário a partir
de Março, no PAM Boa Vista.
3.6.3 Contato de médica filiada: prefeitura quer passar a responsabilidade da
triagem das pacientes do Posto de Saúde para o médico. Os pediatras estão
indignados com a situação e nós, ginecos e clínicos, também. Não é nossa
função pesar e aferir a pressão arterial de todas as pacientes.

As técnicas levam 10 minutos para fazer a triagem de todo mundo, pois o
fazem em série. Queremos ver como/se o sindicato pode nos ajudar nesse
caso. Dra. Suzana M.M. de Almeida vai entrar em contato com a colega.
3.7 Tributação CRM para médicos PF e PJ
Colegas questionam tributação do CRM para PF e PJ.
3.8 Contribuição Sindical
Divulgação.
4. Assuntos Gerais
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

