Relatório de atividades da Diretoria Regional de Itajaí
Período: novembro/2020 á Fevereiro/2021
Diretores:
Presidente Regional: Dr. Mauro Cesar de Azevedo Machado
Tesoureiro Regional: Dr. Marcio de Azevedo Morais
Dir. Reg. Apoio ao graduando em medicina: Dra. Miriam S. F. A. Machado
Dir. Apoio aos médicos residentes: Dr. Bruno Wensing
Cidades que compõem a Regional:
* Balneário Piçarras
* Ilhota
* Itajaí
* Luiz Alves
* Navegantes
* Penha
Sede (Endereço): Sede compartilhada com regional de Balneário Camboriú
Rua arriba, 100, sala 9, Itajaí-SC cep:88306-780
Anexo associação renal vida
1. ATIVIDADES
1.1. Reuniões (Datas)


11/11/2020 Reunião conjunta Itajaí/ Balneário Camboriú – analise do que foi
feito ao pedido de ajuda da medica em prol da comunicação entre serviço do
pronto atendimento de Itajaí e núcleo de regulamentação do hospital Marieta.
Leis trabalhista do médico. – Direito Carga horaria. - Direito quantidade de
lugares que pode ser trabalhado.



02/12/2020 Reunião com Dr. Mauro e a sócia Dra. Ana Paula Pereira Torres de
Balneário Camboriú. – Dra. procurou Simesc para tirar duvidas sobre contrato e
condições técnicas.



18/01/2021 Reunião com Dr. Mauro, Dra. Erica e seu advogado. - Assunto tirar
algumas dúvidas.



20/01/2021 Reunião com Simesc e secretário estadual da saúde. – Foi discutido
um acordo coletivo de trabalho com a categoria com assinatura desse ajuste com
financeiro, e o Dr André Secretário da saúde firmou compromisso das
solicitações



29/01/2021 Reunião com Dr. Mauro e medico Icaro Gomes. – Discutidos
orientações de uma situação em que o Dr Icaro se passou com diretor técnico do
hospital Marieta.



05/02/2021 Reunião com Dr. Mauro e presidente da ACM regional medica de
Itajaí, Dra. Claudia Dutra e vice diretor clinico Dr. Sebastião José Westphal. –
Para tratar de assuntos referentes a vacinação em Itajaí até a presente data,
esforços dos gestores públicos, reconhecimento e visando maior proteção dos
profissionais da saúde. Alerta de intensificar a vacinação de todos os
profissionais com finalidade de proteção da sociedade.

2. FILIAÇÕES

2.1. Número total de filiados: 116
2.2. Número de filiações no período: 2

3. INADIMPLÊNCIA
3.1. Número total de inadimplentes: 49

Itajaí, 09 de março de 2021

____________________________
Secretário Regional

