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Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezenove horas, na sede do CREMESC foi
realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Aguinel José Bastian Junior (ACM), com a
presença dos doutores Cyro Veiga Soncini (SIMESC), Tanaro Pereira Bez (CREMESC), Vânio Cardoso
Lisboa (SIMESC), Roman Leon Gieburowski Júnior (SIMESC), Antônio Silveira Sbissa (CREMESC),
Rachel Duarte Moritz (CREMESC), Juliano Pereima de Oliveira Pinto (ACM), Sérgio Marcos Meira (ACM),
André Mendes Arent (ACM), Odi José Oleiniscki (CREMESC), Renato Polli (SIMESC), João Pedro
Carreirão Neto (CREMESC), Armando José d´Acampora (CREMESC), Eliane Soncini (SIMESC), Concetta
Esposito (ACM), Rafael Klee de Vasconcellos (ACM) e Fabrizio Prazeres Liberato (SIMESC). Presentes
também as assessoras de imprensa Ângela Muniz (CREMESC) e Lena Obst (ACM) e a administradora
executiva do CREMESC Rosane Mara Laguna. Justificou a ausência Dr. Rodrigo d’Eça Neves. Dr. Tanaro
iniciou dando as boas-vindas aos presentes e passou a palavra ao Dr. Aguinel.
1 - Leitura/ Aprovação da Ata anterior: Dr. Roman fez a leitura da ata da reunião do dia 9 de julho de 2014.
Que foi aprovada. Dr. Tanaro aproveitou para colocar que os membros da comissão da semana do médico do
CREMESC já estão definidos e serão o Dr. João Pedro Carreirão Neto e a Dra. Rachel Duarte Moritz, além da
Gerente Executiva Rosane Mara Laguna.
2 - Expediente: Não houve assuntos de expediente.
3 - Comunicações Curtas: Dr. Aguinel comentou sobre a reunião que aconteceria com a secretária da saúde,
no dia 13 de agosto e que foi adiada a pedido da secretária, pois foi convocada para reunião de última hora
com o governador. Esta reunião já havia acontecido na coordenação anterior e foi pedido para que fosse
entrado em contato com a superintendência dos hospitais da secretaria, para a criação do chefe de serviço nos
hospitais. Dr. Aguinel conversou com a Dra. Cristina e fez um esboço do que é necessário. Ele o passará aos
membros do COSEMESC para sugestões.
4- Ordem do Dia: 4.1 – Informes da comissão da semana do médico. (jantar / outubro rosa/ eleição / hospital
Unimed /outros): Dra. Concetta apresentou em arquivo as ideias e orçamento para a semana do dia do
médico. Ela explicou detalhadamente cada item. No item sobre o valor do convite foi sugerido que seja
vendido a R$ 100,00 (cem reais), se vender 200 (duzentos) convites cobriria a metade das despesas e a outra
metade seria dividida entre as três entidades. Foi debatido o valor do convite. Dr. Armando e Dr. Renato Polli
sugeriram que o valor seja pelo menos o mesmo do ano passado, que foi de R$ 110,00 (cento e dez reais). A
divulgação e venda dos convites começarão em setembro. Discutido os valores dos orçamentos. Dr. João
Pedro discorreu sobre as despesas que o CREMESC poderá pagar, que as contas feitas, pode chegar a mais ou
menos 8 mil reais. A previsão de despesa com alimentação foi para 200 convidados. Entretanto, se forem 300
convites o valor com a alimentação aumentaria e então o terço das despesas poderia ultrapassar o valor de
participação do CREMESC. Dr. Cyro advertiu que se há espaço para 300 pessoas no baile, deve-se trabalhar
com 300 convites e Dr. Renato sugeriu que seja feito o valor dos convites por datas, até o dia tal R$ 100,00
(cem reais), do dia A até o dia B, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A Administradora do CREMESC,
Rosane interferiu dizendo que os itens que o CREMESC pode pagar, deverão ser feitos os orçamentos o mais
breve possível, para a abertura de licitação e processos de dispensa, e também não haver problemas. Dr. Cyro
mostrou a programação da semana do dia do médico do ano passado e sugeriu que este ano fosse feito da
mesma forma. A respeito do Outubro Rosa o sindicato retirou a ideia de fazer algo em shoppings e outros
lugares, devido a ser ano eleitoral, e também seria muito complicado e trabalhoso. Referente a Eleição Dr.
Aguinel comentou que será debatido em outro item, o Dr. Cyro interferiu dizendo que sabe que na Escola de
Governança serão feitos debates com os candidatos e sugeriu que os médicos sejam convidados. Dr. Aguinel
disse que o candidato Raimundo Colombo é o único que está se negando a participar do debate da escola da
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ACM. Ele explicou que o debate do primeiro turno será de assuntos gerais e do segundo turno seria
promovido pelo COSEMESC com assuntos específicos de interesse dos médicos. Dr. Aguinel aproveitou para
falar se alguma entidade tiver algum assunto para o Simpósio Medicina e Gestão deve enviar para a ACM. O
Coordenador comentou que a Unimed havia dito que o Hospital da Unimed seria inaugurado na semana do
dia do médico, Dr. Juliano interferiu e disse que a inauguração do hospital da Unimed será na primeira
semana de novembro.
4.2 – Lei 13003/14 – Planos de Saúde (contrato padrão / orientação COSEMESC): Dr. Aguinel discorreu que
as entidades na reunião anterior fizeram comentários e ficaram de fazer um estudo sobre o assunto. Dr. Cyro
explicou o que foi feito pelo SIMESC como análise. E completou dizendo que será enviado aos membros do
COSEMESC a minuta que o jurídico do sindicato fez. Ele sugeriu um modelo de contrato completo e que se
vá ao SC SAUDE e a Eletrosul com este modelo e após enviar aos médicos para dizer o que deve ter no
contrato. Dr. Aguinel comentou que faz parte do estatuto da ACM fazer esse tipo de matéria. Dr. Nilo está
verificando os contratos para ver as variantes. Dr. Cyro sugeriu que seja pautado para a próxima reunião, com
o jurídico das entidades presente, com minutas prontas. O presidente do SIMESC complementou dizendo que
o modelo analisado foi um modelo nacional que está bem completo.
4.3 – Orientação política aos médicos de SC: pedir aos colegas que façam campanha no consultório e orientar
para isso. O Coordenador começou fazendo um relato sobre médicos que estão se desligando da ACM, devido
a alguns não concordarem com a atitude da ACM no que diz respeito a política, principalmente, com relação
ao PT. Ele lhes explicou que estão defendendo a saúde e a sociedade, devido ao estado de miséria que se
encontra a saúde. No estatuto da ACM há um item que fala em suprapartidarismo, e por este motivo não pode
a Associação falar abertamente em política. Dr. Vânio questionou o porquê do risco de falar sobre o assunto e
Dr. Aguinel respondeu que é justamente pelo que está no estatuto, a ACM não pode demonstrar nenhuma
tendência partidária. Dra. Concetta se manifestou falando sobre o assunto, e dizendo que a ideia que se deve
passar aos médicos é a de renovar agora, direcionar para quem irão votar é que não pode, mas falar em
renovação é permitido. Dr. André se manifestou sobre o assunto. Dr. Cyro falou sobre as viagens do sindicato
para tratar sobre este assunto e conversar com os colegas. E sugeriu que haja mais viagens, pois o corpo a
corpo tem mais retorno. Ele também sugeriu que seja replicada a Carta de Brusque para todos os médicos do
estado. Dr. André solicitou que seja enviada uma carta, ao invés de só e-mail, Dr. Cyro contestou dizendo que
é mais viável financeiramente enviar por e-mail. Dr. Vânio propôs que as jornalistas façam um texto como
folha de rosto para a Carta de Brusque e que seja assinado pelos presidentes das entidades. Dr. Cyro
complementou pedindo que seja feito um boletim COSEMESC eleitoral. Sugerido pelo Dr. Sérgio que seja
feita uma carta também para a população para que o médico possa colocar no seu consultório.
4.4 – Portal COSEMESC: Dr. Aguinel pediu para olharem o portal do COSEMESC que já está aberto nas
telas. Ele começou explicando sobre a arquitetura do portal, e que foi pensado principalmente para as
entidades que não tem site próprio como a ACAMESC e o SIMERSUL. Ele continuou explicando que as
entidades que já tem site próprio haverá um link que redirecionará para os sites das entidades. O portal será
uma intranet, com uma área privada, onde poderão ser compartilhados documentos do COSEMESC, além de
poder definir quais documentos poderão ser compartilhados publicamente. Ele mostrou e explicou todos os
detalhes do portal dentro de sua conta. Complementou a explanação dizendo que não há custo, pois é feito
dentro do sistema da ACM. Dr. Aguinel pediu que sejam indicados os nomes das pessoas que terão acesso ao
portal.
4.5 – Reunião SES/FAZENDA: Dr. Aguinel explicou sobre o adiamento da reunião, conforme já foi citado
anteriormente e que a secretária ficou de remarcar, como as datas sugeridas não coincidiam com a
disponibilidade dos participantes, ontem a Beth, secretária da ACM, ligou e passou três datas possíveis: dias
2

Data
Local
Horário

ATA DA REUNIÃO
- 20 de agosto de 2014
- CREMESC
- 19h

26, 27 e 28 de agosto, às 19h e ficaram de dar um retorno. Assim que a data for marcada serão avisados. Dr.
Cyro sugeriu que somente os presidentes participem.
Dr. Tanaro adiantou que dos dias sugeridos o único que lhe é disponível é o dia 28, por compromissos e
viagem inadiáveis, e se ocorrer em outros dias, provavelmente será substituído pelo Conselheiro VicePresidente. Antes de encerrar o coordenador lembrou aos presentes sobre a eleição da ACM que acontecerá do
dia 25 ao dia 28 de agosto pelo site.
5. Próxima Reunião: Dia 24 de setembro, às 19h, no SIMESC.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Cláudia de Campos Bunn, Secretária
Executiva do CREMESC, lavrei a presente ata.
Florianópolis (SC), 20 de agosto de 2014.
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