Ata da 433ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 07/10/2013. Hora 19h30 min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Dr. Vânio informa que participou de reunião da FENAM onde foi discutido o Dia
Nacional de Protesto dos Médicos, que ocorrerá no dia 08 de outubro, e a votação da MP 621. Dr. Renato
informa que foi enviado o programete de rádio para Caçador. As outras DRª que queiram também, poderão
solicitar. Dr. Cyro informa que participou de reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde no dia 2 de
outubro, presente também o Dr. Erial de Haro (conselheiro pela OAB), ocasião em que o Dr. Alan Índio
Serrano apresentou os trabalhos desenvolvidos pela rede de atenção psicossocial/SES. “Somos o 5º Estado em
número de Centro de Atenção Psicossociais – CAPS, mas ainda oferecemos uma assistência psiquiátrica
precária”. “Há diversas regiões com absoluta carência nesta área”. “Precisamos”, disse ele, “assegurar a
reabilitação dos pacientes e o seu retorno à sociedade, tendo o acompanhamento necessário”. No dia 2 de
outubro o SIMESC recebeu o Dr. Renato Castro, Superintendente dos Hospitais Públicos/SES, para debater o
plano de gestão dos hospitais públicos e as anunciadas melhorias na remuneração dos médicos. Alguns
esclarecimentos foram prestados e o decreto que tratará do assunto em pauta será publicado em breve. No dia 4
de outubro o SIMESC esteve em Araranguá conversando com os médicos da região sobre assuntos ligados ao
Hospital Regional daquela cidade. O número de colegas presentes foi considerado insuficiente. Participaram da
comitiva os diretores Cyro, Renato e Gilberto e os assessores Carla e Rodrigo. O apoio operacional foi
assegurado pelas servidoras Juliana e Katiane. Recebemos o oficio CREMESC 7297/13 informando que aquele
Conselho acatou a recomendação conjunta 03/2013 do Ministério Público/SC referente a notificação
compulsória de doenças neoplásicas. O CREMESC oficiou a Sociedade Brasileira de Patologia/SC para as
devidas providencias. Recebemos convite para participar da solenidade de abertura do XIX Congresso
Brasileiro de Diabetes, dia 9 de outubro, às 18:45h no Centro Sul. Também fomos convidados para evento da
Associação Médica de Jaraguá do Sul, dia 14 de outubro, que contará com palestra do Dr. Roberto D’Ávila,
Presidente do CFM. A ALESC nos convida para participar, no dia 08 de outubro, de reunião ampliada
envolvendo várias comissões, estando em pauta as MPs do governo.
2.2. Plantão de Diretoria: Dr. Fabio Schneider informa não ter recebido nenhuma ligação. Dra. Eliane assume
o plantão.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Cyro informa que recebemos da DR de Lages a Ata de Reunião do dia 11 de
setembro e a Ata da Assembléia realizada no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres no dia 24 de setembro.
3. Ordem do Dia:
3.1. Programa de Educação em Urgência e Emergência (ABRAMURGEM / SC) – posição SIMESC: A
diretoria aprovou o programa e esta posição será levada para a reunião do COSEMESC no dia 16 de outubro.
3.2. Semana do Médico: Dra. Eliane apresentou toda a programação que será realizada na semana do médico.
Já foram confirmados 18 médicos filiados com interesse em participar do sorteio para o Baile no dia 18 de
outubro. Outras providencias estão sendo adotadas.
3.3. Revista do SIMESC: A jornalista Carla apresentou a revista 142 aos diretores. A diretoria solicitou
algumas correções, e sugeriu inclusões/alterações em algumas matérias.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: AGO, AGE, RDP de 6 e 7 de dezembro de 2013.
5. Assuntos informais: Nada relatado.
Florianópolis, 07 de outubro de 2013.
(Ata redigida por Katiane Moro Silva, servidora SIMESC).

