Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Data: 04 de Setembro de 2013.
Horário de início da reunião: 12h30min
Lista de presença: Dra. Tanise Balvedi Damas, Dra. Suzana Maria Menezes
de Almeida, Dr. Carlos A. Fischer, Dr. Felipe R. Ramos e Maiara Ziehmann
(secretária)
1. Leitura da Ata da Reunião da Diretoria Executiva do SIMESC – Feito
leitura da ata de 14/08/2013 pela Dra. Suzana;
2. Leitura da Ata da Reunião SIMESC Regional Joinville – Feito leitura da
ata de 28/08/2013 pelo Dr. Carlos. Ata aprovada e será enviada à Executiva
em Florianópolis;
3. Informes: 3.1. Dra. Tanise comunica que a Dra. Silvana solicitou por email afastamento de 30 dias devido a problemas de saúde. Solicitação
acatada pelos presentes na reunião; 3.2. Dra. Tanise informa que a SJM
(Sociedade Joinvilense de Medicina) está promovendo várias reuniões com
as diversas especialidades médicas para discutir a nova situação do HMSJ e
ações futuras relacionadas a saúde como um todo na cidade;
4. Demissão dos ortopedistas no Hospital Municipal São José HMSJ Dr. Carlos informa que alguns (pelo menos três) ortopedistas do HMSJ
(Hospital Municipal São José) solicitaram exoneração devido a descontos em
folha de pagamento, falta de estrutura hospitalar e dificuldade em cumprir
toda a carga horária exigida desde julho do corrente ano. Provavelmente
haverá novas demissões de ortopedistas no HMSJ durante o restante da
semana. Dr. Carlos fará um convite a um representante da Ortopedia no
HMSJ (provavelmente o Coordenador – Dr. Valdir Steglish) para comparecer
à próxima reunião do SIMESC Regional Joinville e expor novas informações
sobre o tema. Dr. Carlos lembra que, infelizmente, nenhum médico até o
momento solicitou informações, ajuda ou orientações a esta Regional do
SIMESC sobre esta situação do HMSJ, mas que esta Regional continua
atenta acompanhando os acontecimentos e reafirma sua opinião colocada na
última reunião (vide Ata prévia);
5. Residentes / Residência Médica - Dr. Carlos expõe: fazendo parte de um
pacote de medidas do Governo Federal na área da saúde foram ofertados
aos serviços de residência médica de Joinville, pelo MEC (Ministério da
Educação), o aumento no número de vagas de residência para o próximo
ano, junto com bolsas custeadas pelo próprio MEC. Dr. Carlos lembra que o
programa de pós graduação chamado Residência Médica é o único no País
em que o Governo Federal não é o responsável pelo pagamento das bolsas –
apenas fixa o valor a ser pago aos residentes e a instituição onde a
residência médica é realizada responsabiliza-se pelo pagamento das bolsas.
Este novo programa traz a novidade do MEC propor o pagamento das bolsas
e ainda custear algumas bolsas “antigas” se houver adesão significativa da
instituição ao programa. Dr. Carlos coloca que a maior preocupação é a
manutenção da qualidade do ensino médico e não simplesmente o aumento
na oferta de vagas em residência médica. O Hospital Municipal São José e o
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt solicitaram o aumento de vagas em
algumas especialidades para o próximo ano;

6. Contabilidade SIMESC Regional Joinville - Realizado a conferência de
alguns extratos de conta corrente para contabilidade, porém ficaram
pendências devido ao avanço do horário da reunião e à ausência da
tesoureira Dra. Silvana. Conferência completa a ser apresentada na próxima
reunião. Opta-se por aguardar o retorno da Dra. Silvana para então chamar a
contadora Katiane para vir à sede de Joinville.
Fim da reunião às 13h45min.
Ata redigida por Dr. Carlos A. Fischer.

