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ATA DA REUNIÃO
- 24 de setembro de 2014
- SIMESC
- 19h

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezenove horas, na sede do SIMESC foi
realizada reunião do COSEMESC com a presença dos doutores: Cyro Veiga Soncini (SIMESC), Rachel
Duarte Moritz (CREMESC), Armando José d´Acampora (CREMESC), Dr. Aguinel José Bastian Junior
(ACM), João Pedro Carreirão Neto (CREMESC), Odi José Oleiniscki (CREMESC), Fábio Alves Schneider
(SIMESC), Vânio Cardoso Lisboa (SIMESC), Eliane Soncini (SIMESC) e Fabrizio Prazeres Liberato
(SIMESC). Presentes também as assessoras de imprensa Camila Spolti (SIMESC), Angela Muniz
(CREMESC) e Lena Obst (ACM), além do assessor jurídico Dr. Rodrigo Leal (SIMESC). Dr. Cyro deu as
boas-vindas a todos e passou a palavra ao Dr. Aguinel, Coordenador do COSEMESC.
1 - Leitura/ Aprovação da Ata anterior: Feita a leitura da ata da reunião anterior realizada no dia 20 de
agosto de 2014, aprovada.
2 - Expediente: Dr. Aguinel relatou a respeito da carta recebida do Sr. Paulo Bornhausen, candidato ao
Senado nas eleições de outubro, comprometendo-se com o projeto de Lei que estabelece a Carreira de Estado
para os médicos e com o Saúde +10.
3 - Comunicações Curtas:
3.1. Encontro de Contas XVII FEMESC: Dr. Cyro, em nome do SIMESC, comunicou que foram acertadas
as pendências financeiras entre o SIMESC e ACM. Entretanto, ainda persiste um crédito perante o
CREMESC, referente ao XVII FEMESC. Ele sugeriu que os tesoureiros SIMESC / CREMESC busquem
fazer o necessário acerto.
3.2. Planos de Saúde: modelo de contrato: O SIMESC apresentou modelo de contrato entre médicos e
planos de saúde, elaborado por sua assessoria jurídica com o objetivo de instrumentalizar os médicos para
servir de base em seus relacionamentos com estes planos. Será objeto de análise no COSEMESC.
4- Ordem do Dia:
4.1 - Informes da comissão da semana do médico: As vendas de convites para o jantar do dia do médico
estão indo bem. Deve-se divulgar ainda mais este jantar. Questões ligadas ao custo do evento foram objeto de
debate. Dr. Cyro sugeriu que o Coordenador elabore uma planilha dos eventos da semana do médico para
apresentação aos médicos. Dr. João Pedro comentou que os custos foram previstos para 200 pessoas e o
pressuposto valor fixo iria ser alterado por outros custos relacionados conforme mencionado em contrato
(minuta). A venda de mais convites (até 300) impactaria nos custos pois o valor per capita não seria coberto
com o valor de venda. Essa diferença teria que ser absorvida e desiquilibraria a proporção da participação do
CREMESC nos custos finais considerando as limitações aos itens já citados na reunião anterior. Discutido que
há um limite de participação financeira por parte do CREMESC. Foi acordado que, caso esse limite seja
ultrapassado as outras entidades cobrirão o déficit financeiro.
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4.2 - Reunião SES/FAZENDA – continuação: Dr. Aguinel teceu comentários a respeito da reunião ocorrida
com o Governo do Estado (SES / Fazenda), no dia 03 de setembro, tendo como assunto a “remuneração por
subsídio”. Ficou agendada para o dia 15 de outubro uma reunião de trabalho COSEMESC / SES / Secretaria
da Fazenda visando debater a questão da remuneração do médico / subsídio / Piso FENAM.
4.3 - Reunião com a Superintendência Hospitalar: Ocorrida no dia 23 de setembro, permitiu ao
COSEMESC ouvir explanação da Dra. Cristina Pires, Superintendente dos Hospitais Públicos / SES, a
respeito do Plano de Gestão em Saúde. Ficou evidente a necessidade de ajustes pontuais, tentando trazer mais
equilíbrio na remuneração por produtividade dos médicos (hoje poucos ganham muito e muitos ganham
pouco). É intenção da SES elaborar um novo decreto regulamentador, a ser publicado no mês de outubro. O
COSEMESC insistiu na necessidade de ouvir os médicos, representados pelos diretores clínicos e chefias de
serviço. Proposta aceita pela Superintendente.
4.4 - Orientação política aos médicos de SC – desdobramentos: A Coordenação do COSEMESC elaborou
uma “carta aos médicos” e outra “à população”, apresentando o posicionamento da categoria nas eleições que
estão por vir. O CREMESC, por razões próprias, preferiu não subscreve-las e assim o farão apenas a ACM /
ACAMESC / SIMESC e SIMERSUL. A intenção das “cartas” é ampliar a nossa participação no processo
eleitoral, levando a nossa mensagem à todos os lugares.
4.5 - Portal COSEMESC - implantação e início das atividades: O Coordenador solicitou a adesão e a
participação dos parceiros no “projeto portal”. Acatado o pedido.
5. Próxima Reunião: A próxima reunião realizar-se-á no dia 15 de outubro de 2014, na ACM, às 19h30min.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Juliana da Silva, servidora do SIMESC,
lavrei a presente ata.
Florianópolis (SC), 24 de setembro de 2014.
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