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Aos vinte e hum dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e quarenta e
cinco minutos, reuniram-se os diretores deste Escritório Regional do SIMESC, desta vez
convocando os médicos inscritos no Corpo Clínico do Hospital Beatriz Ramos de Indaial, e cujo
comparecimento está registrado em lista de comparecimento própria (oito médicos). Inicialmente o
presidente Roberto Amorim Moreira deu por aberta a reunião, passando a palavra ao tesoureiro
Alfredo Nagel, que explicou o motivo principal deste encontro, qual seja, ouvir os anseios e
eventuais problemas deste corpo clínico, e tentar auxiliar e assessorar no que for possível. O
presidente do corpo clínico do Hospital Beatriz Ramos, Ademir Danilo Zardo, informou que está
sendo confeccionado um novo Regimento Interno, conforme a orientação do Conselho Regional de
Medicina, e que no momento este encontra-se no CREMESC para a devida homologação. Portanto,
está-se aguardando o retorno do Regimento Interno, para então providenciar-se a efetivação dessa
nova estruturação do corpo clínico do Hospital Beatriz Ramos. Vários presentes se manifestaram
em relação às transformações administrativas e físicas pelas quais o HBR está passando, citadas
como uma autêntica revolução, logo que a nova diretoria do hospital foi empossada. Neste
momento, as expectativas são otimistas e promissoras, porém é conveniente aguardar a evolução
destes novos processos administrativos. Foram citados, por exemplo, a situação de vários colegas
que foram impedidos de trabalhar neste hospital por motivos vários, porém estes não solicitaram
nenhuma orientação ou atitude por parte deste Escritório Regional. Após a reunião, foi oferecido
um pequeno coquetel aos presentes, o que promoveu um momento de confraternização entre os
presentes. O presidente comunicou, ainda, que reuniões com os corpos clínicos dos hospitais de
Timbó e Pomerode deverão acontecer brevemente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião da qual eu, Lothar Stange – secretário, lavrei a presente ata.
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