Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do SIMESC Regional Joinville
Gestão 2015/2018
Nr.: 029-2017-JO
Data: 10 de Outubro de 2017.
Início da reunião: 18h30min
Local: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Lista de presença: Dra. Tanise B. Damas, Dr. Cassiano G. Ucker, Dr.
Douglas M. Barbosa.
1. Leitura da ata da última reunião.
2. Informes
2.1 Conselho Municipal de Saúde (CMS)
Dra. Tanise B. Damas informa que drs. Cassiano e Tanise estão inscritos
para capacitação de 16/10 com o tema: “O desempenho do papel do
conselheiro”, com a palestrante Cléia Aparecida Clemente Giosele.
Dr. Cassiano informa que pretende entrar na comissão de capacitação de
conselheiros, junto com dr. Antônio Garcia.
Dr. Cassiano informa que estará em viagem na segunda-feira 30/10, que é
dia de reunião ordinária do CMS. Dr. Fischer irá participar.
2.2 Reunião com acadêmicos do 6º ano da Univille
Dr. Cassiano irá programar uma reunião com os acadêmicos de sexto ano da
Univille.
2.3 Escalas Hospital Municipal São José
Enviado e-mail hoje ao Jurídico sobre o assunto, solicitando para fazer um
ofício sobre o assunto, para que a Secretaria Municipal de Saúde adeque a
divulgação de nomes de servidores públicos nas escalas de plantões do
referido hospital.
2.4 Relatório trimestral
Enviado hoje à Executiva o relatório trimestral e atas de reuniões do SIMESC
Joinville.
2.5 Questão do H. Infantil
Dra. Tanise informa que o SIMESC Joinville recebeu ligação telefônica do
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Joinville e Região agradecendo participação na reunião do dia 31/08/2017 e
convidando para participar de evento com a presença do dr. Caropreso que
acontecerá em data a ser informada.
2.6 Simpósio de Cardio-Oncologia
Dr. Douglas informa sobre simpósio Cardio-Oncologia, que acontecerá em
21/10, na Expoville.
3. Pauta
3.1 Horário da reunião
Cassiano, Douglas, Fischer e Tanise preferem fazer a reunião terça-feira no
H. Regional. Cassiano e Douglas não estarão no H. Regional em novembro.
Decidido mantermos as reuniões nas terças no H. Regional em outubro. Em
novembro, faremos as reuniões na sede do SIMESC, no horário prévio –
terça ao meio-dia.
4. Assuntos Gerais
4.1 Solicitação de exames por enfermeiros
Comentado sobre a decisão que proíbe os profissionais de enfermagem de
diagnóstico, prescrição ou solicitação de exames e suas repercussões entre
profissionais de saúde.

4.2 Residência Hospital Regional Hans Dieter Schmidt.
Dra. Tanise comenta que conversou ontem com dr. Conrado e conversou
hoje com dr. Edilson sobre questões da COREME.
Ata redigida pela Dra. Tanise B. Damas

