Ata da 493ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2012/2015
Data: 06/04/2015. Hora 19:30 horas. 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. Cyro informa que tomou posse, no dia 31 de março, na qualidade de conselheiro
suplente, no Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina. No próximo ano (2016) ele (ou outro médico
indicado pelo SIMESC) será conselheiro titular. Apresenta o PL 0076.0/2015, de autoria do deputado Antônio
Serafim Venzon, que busca estabelecer um número Estadual Único de Emergência – NUCE, com a intenção de
facilitar o acesso dos usuários catarinenses quando em situações emergenciais. Comunica que se tornou sócia
vitalícia a colega Ana Maria Freitas Gauland, CRM 4476, de Balneário Camboriú. Convites recebidos: Dia 7,
lançamento do livro “Tempos Modernos”, autor Dr. Murilo Capella, na ALESC. Dia 17, cerimônia de entrega
do Diploma de Mérito Médico, no CREMESC e dia 24, evento comemorativo dos 78 anos da ACM. A Dra.
Eliane recebeu telefonema do presidente da ACM, Rafael Klee de Vasconcelos, enfatizando o convite para que
a Diretoria do SIMESC participe do evento na ACM.
2.2. Plantão de Diretoria: Drª. Giovana informa que recebeu uma ligação de colega médico, solicitando
informações de como proceder no caso de perda do seu carimbo. Foi esclarecido pelo plantão de diretoria e o
Jurídico entrou em contato. Assume o plantão o Dr. Vânio.
2.3. Diretorias Regionais: Dr. Roman relata que as Diretorias Regionais de Balneário Camboriú, Extremo
Oeste, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Lages, Rio do Sul, São Bento do Sul e Xanxerê já enviaram o relatório
trimestral de atividades. Dr. Cyro informa que recebemos as atas das reuniões de Joaçaba (23/02 e 30/03) e de
Rio do Sul (18/03).
Ordem do Dia:
3.1. “Mais Médicos” - novas regras (edital 2015) – pontuação extra para ingresso na Residência Médica –
tutores/supervisores–: Dr. Fernão faz apresentação tratando do programa “Mais Médicos”, explana o que diz o
edital atual, apresenta a distribuição do programa por região: Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro Oeste.
Informa que hoje o Brasil possui 242 faculdades de medicina e que não faltaram médicos brasileiros para
preencher as vagas. Apresenta também a listagem dos tutores e supervisores do Estado de Santa Catarina. A
diretoria executiva discute diversos pontos apresentados. Dr. Cyro propõe que este assunto seja matéria da
próxima revista do SIMESC – aprovado.
3.2. Revista do SIMESC 148 – últimas providências: A jornalista Camila apresenta a revista 148. A diretoria
executiva realiza uma última revisão e sugere alguns ajustes. Devido ao assunto de capa ser sobre o Hospital
Universitário, o Dr. Cyro solicita que sejam encaminhados exemplares da revista para as Associações daquela
Unidade.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Aniversário SIMESC e Homenagem aos Vitalícios; Reunião
Sindical em Mafra.
5. Assuntos informais: Reunião COSEMESC.
Florianópolis, 06 de abril de 2015.

(Ata redigida por Katiane Moro Silva, colaboradora do SIMESC)

