Blumenau, 03 de abril de 2013
Ata da vigésima reunião da Diretoria Executiva do SIMESC - Regional de Blumenau, gestão
2012-2015, realizada em sua sede à Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, 231, às 19:30 horas.
Presentes: Dr. Ronaldo Della Giustina - Presidente, Dr. Alberto Pereira de Carvalho –
Secretário, Dr. Carlos Roberto Seara Filho – Tesoureiro, Heraldo Leandro Demarchi – Diretor de
Apoio ao Graduando, Dr. Juliano Fonseca Tonello – Diretor de Apoio ao Pós-Graduando,
Advogada Regional Dra. Caroline Schneider Izidoro e Advogado de Florianópolis Dr. Rodrigo
Juchen Machado Leal.
Lida a ATA nº 402, 405 e 406 da Diretoria executiva do SIMESC – Florianópolis.
Lida e aprovada ATA nº 19 do SIMESC – Blumenau.
Dr. Ronaldo apresenta email recebido hoje da Diretoria de Comunicação e imprensa do
SIMESC, informando não conseguir comunicação desde segunda-feira. Não constando nenhum
registro telefônico no celular do Dr. Ronaldo, o mesmo respondeu por email no ato da reunião.
Recebemos do Dr. Rodrigo, os modelos de solicitação de assento no corpo de conselheiros, do
Conselho Municipal de Saúde de Blumenau.
Dr. Ronaldo comunicou sobre a reunião no Hospital Santo Antônio, relativo ao fechamento do
Pronto – Atendimento. Reiterou que foi o Sindicato que convocou o delegado do CRM de
Blumenau, caso contrário, não teríamos nenhum representante das entidades médicas, além
do Sindicato.
Comunicou a presença do Jurídico do SIMESC, através da Dra. Cristine Schneider. Marcada
para dia 10/04, audiência pública na Câmara dos Vereadores, sobre o problema financeiro do
Hospital Santo Antônio.
Discutidas estratégias para que o Sindicato Médico tenha acesso a mídia, Dr. Carlos tornou
pública a nossa posição frente ao problema do Hospital Santo Antônio.
Após várias discussões e opiniões, foi decidido que solicitaremos audiência com a Promotoria
Pública em caráter de urgência. Solicitar entrevista nas rádios locais para divulgação da
posição do SIMESC frente aos atuais problemas envolvendo o Hosp. Sto. Antônio.
Dr. Alberto coloca novamente a necessidade do SIMESC se manifestar quanto a gestão da
saúde de Blumenau, pela ausência de médicos nas suas diretorias de ação direta.
O SIMESC – Blumenau Solicitará as 12 últimas ATAS do Conselho Regional de Saúde.
Fica o registro em ATA que o Presidente do SIMESC – Blumenau foi eleito conselheiro fiscal da
UNIMED Blumenau, em pleito realizado dia 20 de março passado.
Reunião encerrada às 22:15 horas.

