Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 008-2016-JO
Data: 16 de Março de 2016.
Horário de início da reunião: 20horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Marcelo B. Cavalcanti, Dr. Raul
Caye Alves Jr., advogada Dra. Letícia B. Esteche e Maiara Ziehmann
(secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 007-2016-JO de 09/03/2016 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dr. Tanise B. Damas informa que esteve presente em reunião com
Secretária de Saúde, Dra. Francieli Schultz, na segunda-feira 14/03, sobre
fluxos de consultas e medicamentos no SUS.
3. Pauta
3.1 Resultados do manifesto de 13/03
Segundo diretores regionais, o manifesto foi um sucesso, contou com a
participação de vários médicos e da população em geral. Dra. Tanise falou no
carro de som, representando o SIMESC Regional Joinville: “corrupção mata e
nós queremos vida, somos contra a corrupção.”
3.2 Evento de 16/03
Confirmada a presença de 20 pessoas para a palestra do Jurídico, com os
temas “Como a Tecnologia muda a Relação Médico-Paciente” e “Aspectos
Legais da Tecnologia na Relação Médico-Paciente”.. O SIMESC Regional
Joinville irá participar com o valor de R$ 300,00 para a organização do evento
e contará com apoio financeiro de laboratórios.
3.3 Parcerias
Em andamento. Fechado com Restaurante Gourmet e com Dr. Sofá –
contatos feitos pela dra. Tanise.
3.4 Reunião do Conselho Municipal de Saúde
Dra. Tanise B. Damas informa que participou e a pauta foi:
- informe sobre a dengue;
- novo protocolo para distribuição de fraldas à pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos;
- apresentação da Ação Social Joinville;
- apresentação da Prestação de Contas do Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Nordeste de Santa Catarina, referente ao 3º quadrimestre de 2015;
- apresentação e aprovação dos Pareceres da Comissão de Assuntos
Internos (CAI).
Informa que pacientes da ADIJO solicitaram que, na pauta da próxima
reunião, seja abordado o tema “fornecimento de insulinas no município de
Joinville”.
3.5 Situação do PAM Boa Vista
O SINSEJ (Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville), junto com
funcionários do PAM Boa Vista, estão organizando uma parada no
atendimento devido às más condições locais para trabalho, com obras
concomitantes (reformas). Segundo o SINSEJ, No próximo dia 28, às 12h os
servidores farão um ato em defesa da qualidade de vida e de trabalho na
Policlínica Boa Vista.
Esta data é o prazo dado ao governo para que tome providências quanto à
estrutura daquela unidade.

A Prefeitura foi notificada e até no momento não se pronunciou.
Qual será a posição do SIMESC? O SIMESC discutiu sobre protocolar um
pedido de parecer junto à Vigilância Sanitária de Joinville sobre as condições
de funcionamento e trabalho do PAM Boa Vista. Dra. Tanise B. Damas
verificou com SINSEJ, que informa que Vigilância Sanitária já verificou a
situação do PAM e está aguardando laudo por escrito.
4. Assuntos Gerais
4.1 Dr. Cassiano Ucker, médico filiado, solicita reunião com SIMESC
Regional Joinville para divulgar sua candidatura. Dr. Rafael Gorges Werlich,
médico desfiliado, solicita reunião com SIMESC Regional Joinville para saber
sobre como atuar referente a situação de trabalho no posto.
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