Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2015/2018
Nr.: 007-2017-JO
Data: 29 de Março de 2017.
Horário de início da reunião: 12h
Lista de presença: Dr. Douglas M. Barbosa, Dr. Cassiano G. Ucker, Dr. Pedro
E. Stumm, a advogada do SIMESC Dra. Vanessa Lisboa de Almeida e
Maiara Ziehmann (secretária).
1. Leitura da ata da última reunião.
2. Informes
2.1 Dr. Cassiano G. Ucker reporta que o SIMESC havia sido excluído do
Conselho Municipal de Saúde. Ficou estabelecido que iria-se formalizar um
novo processo de inclusão do SIMESC no Conselho.
2.2 Dr. Cassiano G. Ucker relatou a preocupação com o projeto de lei que
está tramitando no Congresso que autoriza a terceirização de serviços em
todos os ambientes, inclusive na Saúde. A Dra Vanessa relatou que no
princípio o SIMESC era totalmente contra, mas no último ano houve um novo
entendimento que se é bom para o médico contratado ou com PJ, o Sindicato
começou a apoiar a ideia. Porém a Advogada ainda não tinha conhecimento
mais aprofundado dos termos da Lei que está sendo aprovada.
3. Pauta
3.1 Chapa – Direção Clínica e Comissão de Ética SMS
Dr. Pedro E. Stumm repassou uma questão que a Dra. Tanise B. Damas
encaminhou, que era quanto à uma notícia que a Chapa que disputa Direção
Clínica e Comissão de Ética na Secretaria de Saúde teria sido indeferida por
algum dos médicos estarem com atraso no pagamento de CRM, e outros
estarem respondendo a Sindicância ou Processo Ético. Dra Vanessa orientou
que deveríamos aguardar um comunicado escrito da Secretaria de Saúde.
3.2 Residentes do Hospital Municipal São José
Dr. Douglas M. Barbosa relatou preocupação com os Residentes do Hospital
Municipal São José, que agora devem bater o Ponto nas entradas e saídas.
Relata que informalmente o Diretor Técnico Dr. Niso liberou os Residentes do
Ponto. A Dra Vanessa explicou que deveriam solicitar que o Dr. Niso fizesse
por escrito esta liberação. Que o Dr. Douglas deveria formalizar uma
correspondência ao Diretor Técnico para que manifeste a liberação por
escrito. Esta correspondência deverá ser em nome da Associação Nacional
dos Residentes, para que tenha um respaldo. O Dr. Douglas ficou de fazer
uma minuta da carta e encaminhar para ela por correspondência eletrônica
para que ela possa corrigir e embasar a solicitação.
Dr. Douglas relatou que o número de Residentes no Estado aumentou muito,
e o Convênio que existe com a ACM beneficia um pequeno número de
Residentes. Dr. Douglas solicita para a Dra Vanessa que se reveja esta
questão do Convênio, Dra. Vanessa ficou de rever assim que chegar em
Florianópolis.
3.3. Teto remuneratório
Dr. Cassiano solicitou informações a respeito do Processo dos Médicos da
Prefeitura a respeito do Duplo Teto. Dra. Vanessa relata que na Primeira
Instância houve derrota, mas que já foi feito recurso para Segunda Instância.
4. Assuntos Gerais
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