Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 010-2016-JO
Data: 30 de Março 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. Cezar Nery Lervolino Souza e Maiara Ziehmann
(secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 009-2016-JO de 23/03/2016 e aprovada.
2. Informes
2.1 Reunião CMS
Dra. Tanise B. Damas informa que participou de reunião ordinária do
Conselho Municipal de Saúde no dia 28/03/2016, às 18h30min, sobre:
- informe sobre a dengue;
- apresentação do Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2015.
Na reunião, foram apresentadas as contas da saúde do município de
Joinville. O serviço de teleconsultoria foi elogiado: “melhorou a fila de primeira
consulta, principalmente pela melhoria na qualidade dos encaminhamentos”.
2.2 Respostas às Portarias
Enviado....
2.3 Manifestos pró-impeachment – 30/03 e 12/04
SIMESC está apoiando manifestos do Movimento Brasil Livre Joinville e
contribuindo com divulgação nas redes sociais.
2.4 Moção Ca. Tireoide
As endocrinologistas do PAM Boa Vista relatam que o câncer de tireoide é
uma doença rara e de baixa mortalidade, que não se justifica fazer
ultrassonografia (USG) de tireoide como triagem. Pela literatura, com o
passar dos anos houve aumento no número de diagnósticos de câncer de
tireoide no mundo, talvez associado ao aumento no número de exames de
USG, mas isso não se refletiu em mudança na mortalidade da doença, ou
seja, o aumento no número de diagnósticos e cirurgias de tireoide não
diminuiu mortalidade. A triagem mais efetiva é com exame físico, ou seja,
com palpação de tireoide na consulta médica. A indicação de USG tireoide é
quando tiver nódulo palpável no exame físico. Este relato foi passado à
gerência da SMS.
3. Pauta
3.1 Paralisação do PAM Boa Vista
O Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville (Sinsej) fez um ato público
na segunda-feira 28/03 no PAM Boa Vista.
Houve reunião hoje no PAM Boa Vista às 8h30min entre funcionários,
arquiteta e gerência técnica, sobre vazamento na caixa d´água e outros
problemas estruturais. Ficou definido que será feito um novo laudo técnico na
sexta-feira 01/04 e que na segunda-feira 04/04 será enviado um cronograma
de reforma. Ficou cancelada a paralisação que aconteceria na segunda-feira
04/04.
3.2 RPM, Teto Remuneratório e Produtividade
Dr. Cezar Nery I. Souza questiona o teto de R$ 12.000,00 da Secretaria
Estadual da Saúde, que corresponde a apenas 3 cirurgias cardíacas, quando
se poderia operar mais. Questiona também a falta de reajuste há 4 anos. Dr.
Cezar refere que preferia voltar ao sistema antigo de remuneração.

Dr. Carlos A. Fischer fala sobre decisões do Supremo Tribunal Federal,
contrárias a receber acima do teto. Dr. Fischer fala da questão de briga do
SIMESC por salário, por piso Fenam. Dra. Tanise B. Damas refere que
conversou sobre o assunto com Dr. Daniel Medeiros e que o SIMESC ficou
de levar assunto à reunião do COSEMESC, que seria ontem.
Ficou definido que Dr. Cézar Nery e sua equipe irão escrever suas
reivindicações e enviarão por e-mail ao Simesc.
3.3 Liberação de carga horária da SES para assuntos sindicais – a
pedido do Dr. Vanio
Discutido, a pedido do Dr. Vanio, readequação de Liberação de carga horária
da SES (H. Regional) entre os diretores presentes e com os diretores
faltantes por telefone.
Dra. Tanise pede aumento de liberação de carga horária semanal.
Dr. Carlos Fischer pede para manter liberação atual.
Drs. Marcelo e Raul referem que aceitam cancelar liberação, mas sairão da
diretoria. Dra. Tanise B. Damas deixa seu manifesto de que Joinville é a
maior cidade do Estado e a Regional de Joinville tem feito várias ações
sindicais, ocupando mais tempo do que o tempo concedido pelas liberações.
Relata também que, caso haja saída de um ou mais diretores regionais, não
conseguirá tocar os assuntos sindicais no mesmo ritmo, correndo o risco de
prejudicar as ações em andamento atualmente.
Dra. Tanise pede ao Dr. Vanio também liberação parcial de sua carga horária
no município de Joinville, para atuação sindical.
Liberação de Horas
Proposta
Diretores
Atual dr. Vanio
Tanise B. Damas
5
4
Carlos A. Fischer
5
4
Raul Caye Alves Jr.
5
4
Marcelo B. Cavalcanti
5
0
Total

20

12

Contra-proposta
Dra. Tanise
10
5
5
5
25

4. Assuntos Gerais
- Discutido sobre Unimed e plantões SOS Unimed.
- Discutido sobre Agemed em Joinville.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

