ATA REUNIÃO DIRETORIA REGIONAL SIMESC JOINVILLE

07-2012

Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2012, ao Meio Dia, a Diretoria Regional do Simesc
de Joinville, reuniu-se com Dr. Ricardo Polli, Conselheiro CRM, na Sede do Simesc,, situado à
Rua Dona Francisca, 260 – sala 17 – Centro, cidade de Joinville-SC, para discutirem os
seguintes assuntos:
Parceria: O objetivo é unir forças com Simesc e CRM para obter mais resultados. Joinville tem
três conselheiros do CRM. Dr. Ricardo quer indicação do Simesc, para fazer parte do Conselho
do CRM, um colega do nosso conhecimento, que seja idôneo e que trabalhe dentro da ética
médica. O Conselheiro é o Judicante, que julga os colegas até a cassação. Interior do Estado:
Busca a valorização do colega do interior, buscando mais representatividade. Sugestão Dr.
Ricardo Polli: A dificuldade de buscar filiados, existe em toda entidade. É um trabalho lento,
temos que falar a mesma língua, e nos unir para nos fortalecer. Falou também, de levar
alguém do CRM na reunião com PAs, no dia 18 de dezembro de 2012. Aproveitamos, e o
convidamos, e prontamente, aceitou e confirmou presença. União: Dr. Polli acentuou que
SIMESC e CRM tem que se complementar nas ações. O CRM pelos pacientes, e o SIMESC, pelos
direitos dos Médicos. Essa relação é muito importante, para fluir melhor na prática, no dia-adia do médico. Falou ainda, que querem a mesma coisa, médico bem remunerado, e paciente
bem atendido! O fortalecimento entre CRM e SIMESC, só trará ótimos resultados. Dr. Ricardo
Polli deixou seus contatos, pediu pra secretária Cisley entrar em contato com CRM em
Florianópolis, para a secretária de lá, mandar material para a nossa próxima reunião, sobre as
Resoluções de Atendimento de Urgência e Emergência, Transferência de Pacientes, SAMU e
PAs. Encerrou-se a reunião.
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