Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2012/2015
Nr.: 033-2015-JO
Data: 07 de Outubro de 2015.
Horário de início da reunião: 12horas
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Carlos A. Fischer, 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 032-2015-JO de 30/09/2015 e aprovada.
2. Informes
2.1 Dra. Tanise B. Damas informa sobre liberação de horas aos Diretores da
Regional Joinville lotados no Hospital Regional Hans Dieter Schimidt (Dr.
Marcelo, Dr Raul, Dr Carlos e Dra Tanise). Segundo RH do referido hospital
foi publicado no Diário Oficial o decreto com redução de carga horária para
esses médicos.
3. Pauta
3.1 Outdoors do dia do médico
Faremos parceria com a SJM (Sociedade Joinvilense de Medicina) para
exposição de 3 outdoors relacionados ao Dia Do Médico (18 de outubro) , o
custo será de R$ 500,00, menor do que o que foi cotado para confecção
individual dos outdoors.
3.2 Evento 13/10 pelo dia do médico
Sessão de Cinema na SJM às 19 horas com exibição do filme “The Doctor”.
Será servido coffee break e promovido discussão sobre aspectos éticos e
profissionais abordados no filme. Após a exibição do filme, será feito um
sorteio entre os médicos filiados presentes – aguardamos a confirmação do
brinde.
3.3 Contas sede / Momento Simesc
Aguardamos resposta do Dr. Vânio referente à suspensão de um contrato do
Momento Simesc em Joinville devido a falta de recursos financeiros desta
regional para manutenção deste contrato
3.4 Reunião Hospital Regional com pauta: sobreaviso, RPM
(produtividade médica), carga horária, teto remuneratório, verba
indenizatória.
A reunião está “pré-agendada” para 22/10/2015 porém aguardamos
confirmação da Executiva (Florianópolis).
4. Assuntos Gerais
4.1 Sugerido mantermos comunicação via “Whatsapp” com Diretores
regionais para discussão dos assuntos inerentes ao SIMESC, que é o meio
mais popular e acessado entre os diretores regionais atualmente.
Ata redigida por Dr. Carlos A. Fischer

