Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 004-2016-JO
Data: 17 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, Dr. Marcelo
B. Cavalcanti, Dr. Raul Caye Alves Jr. e Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 003-2016-JO de 03/02/2016 e aprovada.
2. Informes
2.1 Reuniões extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde – 04/02 e 18/02
Dra. Tanise B. Damas informa que participou da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde em
04/02/2016, com a seguinte pauta principal: “Apresentação e Discussão referente ao Pacote de Medidas para
Redução de Gastos anunciado pelo Executivo Municipal – Secretaria Municipal de Saúde”. Na reunião, a
secretária municipal de saúde, Dra. Francieli Cristini Schultz, informou sobre as medidas tomadas para
redução de custos. Dra. Tanise questionou sobre o anúncio da possibilidade de atrasos nos salários dos
servidores do município: “não acredito que irão atrasar, mas é possível”, disse a secretária da saúde.
Perguntado também sobre a questão da triagem realizada por técnicos de enfermagem na Atenção Básica.
Conforme coordenador Douglas, triagem feita pela enfermagem na Atenção Básica será cancelada, pois
“quem deve registrar os dados de peso e pressão arterial no prontuário eletrônico é o médico, pois a
enfermagem não terá acesso permitido para preencher esses dados”. Sobre a falta de medicamentos, segundo
Jean, gerente técnico, o município não está pagando os fornecedores, os quais passaram a fornecer somente
os medicamentos mais necessários.
Haverá nova reunião extraordinária em 18/02, com vários assuntos já pautados, mas sendo que “no dia da
reunião, conforme deliberação da Mesa Diretora, será solicitada alteração da Pauta, para tratar de assuntos
relacionados à situação da saúde no município, como falta de medicamentos, situação do PA Norte e
residência médica no Hospital Municipal São José.” A diretoria regional Joinville está se organizando para
participar.
2.2 Formaturas dos residentes – Hospital Infantil 03/02 – Hospital Regional 13/02 – HMSJ 13/02
Dr. Marcelo B. Cavalcanti informa que participou, representando o SIMESC Regional Joinville, da
formatura dos residentes do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.
2.3 Captação de filiados
Os diretores da Regional Joinville listaram os nomes de médicos conhecidos dos hospitais da cidade. A
secretária Maiara irá contatá-los (em seus nomes), buscando filiações.
Parcerias -> ....…
a) Suspensão das matrículas de médicos residentes no HMSJ: a demanda é de apoio aos residentes. Drs.
Carlos A. Fischer e Raul Caye Alves Jr. assumiram a questão.
3. Pauta
3.1 Suspensão residência médica em 04/02 e recuo em 10/02
Segundo Dr. Carlos A. Fischer, o acontecimento uniu os médicos. As entidades médicas ficaram
fortalecidas.
3.2 Momento SIMESC
Foi cancelado o contrato de exibição do Momento SIMESC na Rádio Clube AM, de Joinville. Estamos
aguardando definição do percentual, por parte da Executiva, que a Regional Joinville absorverá do Momento
SIMESC exibido na Rádio Itapema FM (checar possibilidade de 60% Executiva e 40% Regional Joinville).
3.3 Cartões de visita – definir o que vai escrito – colocar número do celular de plantão do advogado
.......
3.4 Evento com Jurídico em 02/03
4. Assuntos Gerais
4.1 Manifesto de 13/03
SIMESC Regional Joinville apoiará o evento em Joinville.

Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

