Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 034-2015-JO
Data: 14 de Outubro de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Marcelo B. Cavalcanti, Dr. Raul
Caye Alves Jr., Dra. Suzana M.M. de Almeida e Maiara Ziehmann
(secretária).
1. Leitura da última ata.
Feita a leitura da ata 033-2015-JO de 07/10/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Tanise B. Damas informa que recebeu convite para participar da
Inauguração da Primeira Etapa das Internações Clínica e Cirúrgica “Renato
Almeida Couto de Castro” do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, que
acontecerá no dia 15/10, às 14h, no próprio hospital.
2.2 A diretoria da Regional Joinville recebeu convite para participar do Baile
do Dia dos Médicos, que ocorrerá na ACM, em Florianópolis, no dia 16/10, às
21h. Nenhum diretor presente na reunião de hoje poderá participar.
2.3 Dra. Tanise B. Damas informa que recebeu convite do Centro de
Hematologia e Oncologia de Joinville para assistir à palestra sobre câncer
com Dr. Dráuzio Varella, em 21/10/2015, na Expoville, representando o
SIMESC Regional Joinville.
2.4 Dra. Tanise B. Damas informa que recebeu convite da Sociedade
Joinvilense de Medicina (SJM) para participar do Baile da Esmeralda, que
acontecerá dia 24/10, na Sociedade Harmonia Lyra, representando o
SIMESC Regional Joinville.
2.5 Drs. Marcelo B. Cavalcanti e Raul Caye Alves Jr. informam que as
cirurgias no Hospital Municipal São José estão sendo canceladas desde a
última segunda-feira por falta de material cirúrgico devido ao equipamento
que faz a esterilização (auto-clave) estar quebrado.
3. Pauta
3.1 Resultados do evento de 13/10 – exibição do filme The Doctor em
alusão ao dia do médico
O evento foi realizado em parceria com a SJM e não teve custo para o
SIMESC. Contou com a participação de 10 médicos. A diretoria achou o
evento produtivo. Após a exibição do filme, foram discutidos assuntos de
ética médica e prontuário médico. Houve também um lanche de
confraternização. Dr. Hercílio Hoepfner Jr. ganhou o sorteio de 02 (dois)
pacotes DAY USE (passar o dia no hotel) para uma pessoa cada, no Hotel
Fazenda Dona Francisca.
3.2 Cumprimento de carga horária no município de Joinville (15 x 30
horas semanais)
Dr. Marcelo Castro Gonçalves Silva enviou e-mail ao SIMESC solicitando
esclarecimentos sobre cumprimento de carga horária no município de
Joinville e sobre número de pacientes por turno de trabalho. O assunto foi
discutido e ficou decidido solicitar ao médico que envie cópia do edital do
concurso e do estatuto, para discutirmos com o Jurídico.

3.3 Reunião com Executiva em 27/10
Agendada reunião com corpo clínico do Hospital Regional Hans Dieter
Schmidt e SIMESC (Executiva, regional Joinville e Jurídico) para 27/10, terçafeira, às 19h, na sala 1 do Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) do
próprio hospital. A diretora Tânia foi convidada a participar. Após a reunião,
as diretorias Executiva e Regional discutirão assuntos internos. Aguardamos
a confirmação de participação na segunda reunião, para proceder à reserva
de local.
4. Assuntos Gerais
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

