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ATA DA REUNIÃO
- 18 de Março de 2014
- Sede SIMESC
- 19h30min

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e catorze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede da SIMESC foi
realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga Soncini (SIMESC), com a presença dos
doutores, André Mendes Arent (ACM), Aguinel Bastian Júnior (ACM), Anastácio Kotzias Neto (CREMESC), Rodrigo
D’Eça Neves (ACAMESC), Esdras Carmargo (ACM), Eliane Silveira Soncini (SIMESC), Odi José
Oleiniscki(CREMESC), Fabio Alves Schneider (SIMESC), Cesar Augusto Ferraresi (SIMESC), Fabio Gaudenzi de
Faria (HNR/SES), Valmor Elpo (HGCR), Jose Eduardo Coutinho Goes (CREMESC), Roman Leon Gieburowski JR
(SIMESC), Marcelo Brillinger Novello (HRSJ), Lucio Tadeu Suplici (HRSJ), Fabiana Rebelo Pereira (MCD), Fernão
Bittencourt Cardozo (SIMESC), Leopoldo Alberto Back (SIMESC), Dimas Espindola (HRSJ) e também as jornalistas
Camila Spolti Pereira (SIMESC) e Ângela Muniz (CREMESC), e o advogado Rodrigo Leal (SIMESC).
1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr. Roman procedeu à leitura da Ata da última reunião de 2014 que
ocorreu no dia 12 de fevereiro. Pequenas alterações foram feitas no corpo da própria ata. Nada mais a completar, a ata
foi aprovada por unanimidade.
2. Expediente:
2.1. O coordenador do COSEMESC informa ter enviado oficio à promotora Sonia Piardi, tratando da notificação
obrigatória dos casos de neoplasia (OF. 02/2014-26/02/2014).
3. Comunicações Curtas:
3.1. Dr. Cyro informa que em reunião com prefeito de Florianópolis, ocorrida no dia 12/03, o SIMESC questionou o
porquê da contratação de médicos estrangeiros e sem revalida para atuarem na capital.
4. Ordem do Dia:
4.1. Remuneração dos médicos da SES: Todos os presentes concordam que a prioridade das próximas ações é a luta
para estipular a obrigatoriedade do piso FENAM para os médicos da SES, sem esquecer é claro das outras
reivindicações que foram discutidas, tais como um plano de carreira para médicos. Dr. Cyro informa que entrou em
contato com Renato Castro e este ficou de retornar a ligação para agendar a reunião com o COSEMESC. Todos
concordam que devemos contatar pessoas influentes no governo, pedindo para que estes por sua vez auxiliem no pedido
dos médicos. Alguns nomes foram citados e os diretores se prontificaram em fazer os contatos. Foi questionado também
o que seria feito caso o governador não enviasse propostas aos médicos, até o momento da Assembléia no dia 02 de
abril. Dr. Cyro informou que a Assembléia seguiria normalmente com essa informação, e a partir daí seria decidido a
forma de lidar com o governo. Outros assuntos relacionados foram tratados e os encaminhamentos definidos.
4.2. XVII FEMESC – BRUSQUE. Foi estipulado que o titulo será escolhido a partir dos temas do debate. A escolha
dos convidados foi feita, para palestrante e debatedores. A 1º mesa na sexta feira tratará da fiscalização das atividades
nas unidades de saúde. A 2º mesa, no sábado, tratará o tema político. A sessão plenária será curta e a transmissão da
coordenação do COSEMESC dar-se-á à noite, no jantar de encerramento. Haverá algumas homenagens neste jantar,
alcançando médicos catarinenses. Na próxima reunião do COSEMESC pretende-se ter todo o FEMESC já definido.
5. Próxima Reunião: Sede CREMESC, abril.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ana Cristina da Silva, Servidora SIMESC, lavrei a presente
ata.

Florianópolis (SC), 18 de março de 2014
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