Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 018-2016-JO
Data: 01 de Junho de 2016.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida, Dr.
Carlos A. Fischer, Dr. Thales Fretta Medeiros, e Maiara Ziehmann
(secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 017-2016-JO de 25/05/2016 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dr. Carlos A. Fischer informa que participou da reunião do Conselho
Municipal de Saúde em 30/05, no auditório da AMUNESC, com a seguinte
pauta:
- Informe sobre a Dengue/Influenza - Nicoli Janaína dos Anjos/Aline Costa da
Silva.
- Apresentação e aprovação dos Pareceres das Comissões Permanentes do
Conselho Municipal de Saúde (CAI e CIST).
- Previsão Orçamentária 2017/LOA.
- Apresentação da prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2016
da Secretaria Municipal de Saúde e da Revisão da Programação Anual de
Saúde 2017.
2.2 Dra. Tanise B. Damas informa que participou, com Dr. Douglas M.
Barbosa, representando o SIMESC, em 30/05, da Audiência Pública para
discutir os repasses financeiros destinados ao Hospital Infantil Dr. Jeser
Amarante Faria, na Câmara de Vereadores .
2.3 Dra. Tanise B. Damas informa sobre conversa que teve com Dra. Silvana
M. Nishimura na SMS e que está aguardando e-mail dela referente ao
assunto.
3. Pauta
3.1 Situação da saúde pública
- Estado – Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – encaminhado.
- São Francisco do Sul – aguardando filiação dos médicos
- Joinville – falado sobre situação dos PAs.
4. Assuntos Gerais
4.1 Aumento da mensalidade
A DR Joinville continuará com a campanha de filiações que vem fazendo
desde o início da gestão, com as ações descritas nas atas e relatórios
trimestrais (reuniões de diretoria, reuniões com Conselho Municipal de
Saúde, publicações em facebook, participações em manifestos, reuniões com
acadêmicos e residentes, entrevistas em rádios e TV, contatos com
inadimplentes e não filiados, parceria com SJM, parcerias extra-sindicais,
aulas do Jurídico, etc). As ações estão sendo mantidas com restrição de
custos e de horas cedidas para diretores regionais, por orientação da
Executiva. Assim, a DR Joinville discorda que sejam repassados aumento de
custos aos filiados e aumento recente (2016) já implementado, mesmo que
seja somente reajuste de inflação, em virtude do momento de crise em que
estamos vivendo.
4.2 Entrevistas – Marcelo Artilheiro.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas.

