Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2018/2021
Nr.: 16-2019-JO
Data: 01 de Outubro de 2019.
Início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dra. Suzana M.M. de Almeida e Dr.
Cassiano G. Ucker.
1. Informes
1.1 Dra. Tanise informa que participou ontem de Assembleia do Conselho
Municipal de Saúde com a pauta: 1) Ofício nº 339/2019/CMS - Solicitação de
proposta para a falta de farmacêuticos responsáveis técnicos habilitados nos
PA’s, conforme IC-Inquérito Civil nº 06.2017.0007467-0 da 15ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Joinville e 2) Apresentação e Aprovação da Prestação
de Contas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) referente ao 2º
quadrimestre de 2019. De relevante: 1) O SIMESC Joinville pediu espaço para
informe. Neste espaço, no início da assembleia, o médico oftalmologista dr.
Evandro Rosa informou sobre o mutirão de diabetes que acontecerá em
23/11/2019 em Joinville. Mais informações sobre o evento no site
http://mutiraodiabetesjoinville.com.br/;
2) A SMS fez prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019. Falou
sobre ações do município. Entre elas:
- Implantação do novo Sistema de Gestão, que busca integrar atendimentos,
regulação e exames on line, evitar manuscritos em papéis e, com isso, reduzir
filas e custos.
- Projeto de pesquisa em Teleconsulta em Diabetes sendo executado pela Endocrinologia da Policlínica Boa Vista, em parceria com Hospital Oswaldo Cruz
e equipe Telessaúde SC.
1.2 Dr. Cassiano informa que participou hoje de reunião no SENAC Joinville,
promovida pela Secretaria Municipal de Saúde sobre o aplicativo Emergência
App, com previsão de implantação em Janeiro/2020.
2. Pauta
2.1 Acadêmicos
Dra. Tanise recebeu ligação da Dra. Eliane Soncini, perguntando sobre
programação de reunião com acadêmicos do 6º ano da Univille. Dr. Cassiano
é o diretor da área. Os acadêmicos têm um Centro Acadêmico. Uma
acadêmica da Univille tem participado das reuniões da Sociedade Joinvilense
de Medicina (SJM). Dra. Tanise vai entrar em contato com a acadêmica para
programar a reunião. Dr. Cassiano vai organizar a reunião, com previsão para
segunda quinzena de outubro.
2.2 Contas DR Joinville
Dra. Suzana, tesoureira regional, explica sobre repasse feito à diretoria
regional, em que houve descontos por termos dinheiro guardado em aplicação
financeira, economizado na gestão anterior.
3. Assuntos Gerais
3.1 Médicos Pelo Brasil: falado sobre a implantação do programa no Brasil.
3.2 Ondansentron: falado sobre associação recente da medicação com lábio
leporino nos bebês, quando usada em gestantes.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas.

