Blumenau, 19 de agosto de 2013
Ata da trigésima primeira 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.
Lidas as ATAS: numero 28 e 29 da Regional de Blumenau.
Lidas as ATAS: numero 422, 423, 424 e 425 da Diretoria executiva do SIMESC.
Dr. Carlos Seára informa que a tesouraria está em dia com suas contas e sem débitos.
Comunicado pelo Dr. Ronaldo que o prefeito municipal de Blumenau, assinou o decreto nº
10.078 de 15/08/2013, que decide não contratar médicos estrangeiros no município, que não
tenham prestado a prova do REVALIDA, acompanhando a decisão de Florianópolis. Blumenau
foi a segunda cidade a tomar esta decisão. Esta Diretoria Regional trabalhou neste sentido,
tendo estado na Câmara Municipal, reunindo-se na semana passada com o Presidente da
Câmara o Vereador Vanderlei de Oliveira, participando da reunião do Rotary, Lions, outras
entidades que, de forma direta ou indireta, influenciaram tal decisão. Vale constar o apoio
integral da vice-presidência distrital da ACM.
Registra-se em ATA que no último dia 14/08/2013 esteve esta diretoria reunida as 10:00 horas
com o Presidente da Câmara dos Vereadores de Blumenau, Sr. Vanderlei de Oliveira. Presentes
o Presidente Regional Dr. Ronaldo, o Secretário Dr. Alberto e o Dr. Carlos Seára representando
a vice-presidência distrital da ACM, abordando o assunto da contratação de médicos
estrangeiros sem o REVALIDA. Foram abordados assuntos da saúde local, pela falta de médicos
na gestão da Secretaria Municipal de Saúde; sobre o plano de carreira dos médicos municipais
que, esta fora da pauta da atual gestão e sem ser votada desde 2003.
Decide-se que esta diretoria conversará com a gerência da BLUCREDI, no que tange a
benefícios da parceria com esta Regional, relacionados à movimentação da conta. Parceria e
benefícios que não nos são oferecidos pela UNICRED, apesar de algumas solicitações em
eventos anteriores.
Ficou definido que no ESPAÇO SIMESC da Rádio local, no dia 21/08/2013, o assunto será sobre
a votação que ocorrerá no dia 20 no Congresso Nacional, sobre a Lei do ATO Médico, além da
divulgação do decreto assinado pelo Prefeito Municipal, sobre a não contratação de médicos
estrangeiros sem o REVALIDA.
Será solicitado aos colegas diretores com ausências repetidas, sobre as dificuldades de
comparecerem às reuniões desta regional
Encerrada a reunião às 21:15 horas.

