ATA REUNIÃO DIRETORIA REGIONAL SIMESC JOINVILLE

15-2013

Aos 23 dias do mês de julhodo ano de 2013, às12h, a Diretoria Regional do Simescde
Joinville, reuniu-se na Sede,à rua Dona Francisca, 260, sobreloja 17 – Ed. Deville –
Centro – Joinville-SC, para discutir os seguintes assuntos:
Reunião SJM: Dra. Tanise foi convidada a participar da reunião na SJM, semana
passada, onde a pauta foi a situação do Hospital São José, sobre o Ponto, que todos os
médicos devem bater o ponto diariamente.
Paralisação dos Médicos de Joinville em 31 de julho de 2013:Em Joinville, haverá a
mobilização e a paralisação dos médicos. Dra Silvana questionou se as empresas
(ambulatórios) vão liberar o Ponto dos médicos para este evento. Foi planejado as
seguintes ações para o dia 31 de julho: contratar carro de som; confeccionar faixas
com frases de impacto;distribuição de Kit com alimentos leves e água para os médicos
que irão participar da passeata; passar uma lista de presença; a concentração será aqui
na sede, e daqui seguirão em passeata até o CentreventosCau Hansen e depois ir até a
Câmara de Vereadores. Dra. Silvana sugeriu que para os médicos que solicitarem uma
declaração da participação da Paralisação, que preenchida a lista de presença, o
médico terá que vir até a sede para pegar essa declaração, e a secretária Cisley fará a
filiação desse médico na hora, trazendo mais associados ao Simesc. Dr Felipe do
Jurídico esclareceu que essa declaração não tem peso legal, é só uma declaração que a
chefia do médico pode ou não aceitar. Dra. Tanise quer orçamento de outoor na
cidade. Orçamentos: Serão feitos pela secretária Cisley, de preferência 03 orçamentos
de cada serviço, e depois apresentados para a diretoria para aprovação. Sem mais a
deliberar, encerra-se a reunião.
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