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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede da
ACM foi realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga Soncini (SIMESC), com a
presença dos doutores Vicente Pacheco Oliveira (CREMESC), Tanaro Bez (CREMESC), Eliane Silveira
Soncini (SIMESC), César Augusto Ferraresi (SIMESC), Vânio Cardoso Lisboa (SIMESC), Aguinel Bastian
Júnior (ACM), Concetta Esposito (ACM) e Carlos Roberto Seara Filho (ABRAMURGEM/SBCMSC) .
Presentes, também, os advogados Rodrigo J. Machado Leal (SIMESC), as jornalistas Camila Spolti
Pereira(SIMESC) e Angela Muniz (CREMESC). Dr. Cyro, coordenador do COSEMESC abriu a reunião:
1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr. Aguinel fez a leitura da Ata da reunião do dia 26 de
agosto de 2013 onde Dr. Rodrigo alertou para um erro no item 4.1.1 que foi corrigido no corpo da própria ata.
Não havendo mais ressalvas, foi aprovada por unanimidade.
2. Expediente:
2.1- Dr. Cyro informa que foi enviado ofício ao presidente da ACAMESC, Dr. Rodrigo d’Eça Neves
com convite oficial para que a ACAMESC fizesse parte do COSEMESC. Convite este que já foi aceito. A
partir da próxima reunião a ACAMESC deverá também ser convocada a participar.
2.2 – Dr.Cyro informa que a Carta de Imbituba já está pronta e foi enviada a todos os médicos, por
meio eletrônico.
3. Comunicações Curtas:
a – Plano de Gestão – SIMESC sugeriu que o COSEMESC solicite uma audiência com Renato Castro
para pedir explicações mais claras sobre diversos itens confusos. Em não havendo resposta a esta solicitação o
COSEMESC então leva para a Assembleia. Após discussões foi levantada a hipótese de se convidar o Renato
Castro para proferir uma palestra aos médicos, para explicar os cálculos, e que essa palestra seria na semana
no médico. Ficou acordado, entre todos, o dia 16 de outubro às 19h30 na sede da ACM.
b. – o Coordenador do COSEMESC informa que o SIMESC esteve presente em audiências com o
Presidente da Câmara de vereadores de Florianópolis em 3 de setembro, e na Secretaria Municipal de Saúde
de Florianópolis em 10 de setembro. Em ambas esteve presente o Dr. Tanaro Bez, vice-presidente do
CREMESC.
c. – Dr. Tanaro informou que a grade curricular do Programa Mais Médicos está sendo transferida do
Ministério da Educação para o Ministério da Saúde, o que trará péssimas consequências. Dr. Vicente informa
que, o CRM irá municiar o SIMESC, com informações necessárias para que este fiscalize os municípios
quanto ao Programa Mais Médicos.
4. Ordem do Dia:
4.1. Programa Educação em Urgência e Emergência – Dr. Carlos Roberto agradece a oportunidade
de comparecer a esta reunião e apresenta o Programa, pedindo o apoio formal das entidades que compõem o
COSEMESC. Após relatório e discussões, ficou acordado que, cada entidade irá analisar o projeto e responder
posteriormente.
4.2. Semana do Dia do Médico. Dr. César informa que houve uma reunião de organização em que o
Dr. Renato Polli esteve presente representando o SIMESC. Dra. Concetta explana sobre os custos para o
jantar dançante, que tem que ser bem elaborado, para elevar o ânimo dos médicos em uma época de revezes.
Em reunião de organização ficou estabelecido o preço de R$ 150,00/pessoa, este custo, porém cobre somente
a parte de buffet mas, para não encarecer demais o convite, optou-se por buscar patrocínios para cobrir as
demais despesas do evento. Dr.Vanio expõe sua opinião de este preço estar muito alto o que inviabiliza ao
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médico trazer mais familiares e principalmente ao médico do interior. Ele também apresenta a sugestão de que
o CRM, por ser a única entidade presente que realmente congrega todos os médicos do estado, poderia entrar
com R$ 10.000,00 de patrocínio e, se ainda assim, houvesse prejuízo no balanço final, este seria dividido
entre as 3 entidades. Sugere também que o valor do convite fique em R$ 120,00 para médicos da Grande
Florianópolis e R$ 100,00 para médicos do interior. Dra.Concetta ressalta que com estes valores o saldo
negativo será bem maior do que o previsto. Dr.Vicente se compromete a verificar junto ao financeiro do CRM
a possibilidade de patrocinar os R$ 10.000,00. Os valores de R$120,00 e R$ 100,00 foram acordados, com a
promessa de todas as entidades presentes, de dividirem o saldo negativo ao final do evento. Foram discutidos
também os outros dias durante a Semana, a saber: Dia 14.09 palestra sobre Empreendedorismo em uma
reunião da ACMEC. Dr. Cyro informou que neste dia haverá uma confraternização interna no SIMESC. Ficou
incluída a palestra de Sr. Renato Castro na programação. Haverá esforço de todos para levar muitos médicos
ao jantar dançante do dia do médico.
4.3 – Notificações do Ministério Público – Casos de Câncer. Dr. Vicente informa que o CREMESC deverá
expedir uma orientação à Sociedade de Patologia alertando para a notificação compulsoria dos casos de
câncer. O Ministério Público será informado.
5. Próxima Reunião: Próxima reunião no dia 23 de outubro, às 19h30min no SIMESC.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Elizabeth dos Santos Ribeiro, Secretária Executiva
da ACM, lavrei a presente ata.

Florianópolis (SC), 25 de Setembro de 2013
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