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ATA DA REUNIÃO 

Data   - 08 de abril de 2015 

Local - Sede ACM 

Horário  - 19:30h 

 
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede da 
ACM foi realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Rafael Klee de Vasconcellos 
(ACM), com a presença dos doutores Rodrigo d’Eça Neves (ACAMESC), Cyro Soncini (SIMESC), 
Antônio Silveira Sbissa (CREMESC), André Mendes Arent (ACM), Fabrizio Prazeres Liberato 
(SIMESC), Leopoldo Back (SIMESC), Vanio Lisboa (SIMESC), Dimitri c. Dimatos (SIMESC), 
Gilberto D. Veiga, Augusto Kravchychyn (CMA/SC) e Maryangela Darella (CMA/SC). Presentes 
também as assessoras de imprensa Lena Obst (ACM), Angela Muniz (CREMESC) 
. 
1 - Leitura/ Aprovação Ata anterior (11.03): Encontrados alguns enganos de digitação que serão 
corrigidos na própria ata. Aprovado 
2 - Expediente: nada a declarar.  
3 - Comunicações Curtas:  
3.1. Dr. Rafael a presenta a Ata da reunião do COSEMESC com os deputados colocando à 
disposição de quem quiser ler. Explana que foi uma reunião rápida e produtiva sendo apoiado pelo 
Dr. Cyro neste comentário. Diversos assuntos foram levantados, tais como, SC Saúde, piso 
FENAM, Lei do Idoso, Comissão da Saúde. O Objetivo da reunião que era a discussão de ideias e 
aproximação com os deputados foi alcançado. 
 
3.2. Dr. Rafael informa que acontecerá a comemoração do Aniversário da ACM no próximo dia 24 
de Abril e gostaria de contar com a presença de todos. Dr. Cyro avisa que infelizmente ele não 
poderá comparecer mas se empenhará em motivar os outros membros da diretoria do SIMESC. 
Aproveita para informar que estará presente na EGC no próximo dia 14 de abril 
 
3.3. Dr. Cyro apresenta formalmente um ofício entregue ao Dep.Estadual Coruja onde consta o 
parecer contrário do SIMESC à Lei 0208.4/2013 (“doulas”) 
 
4 – Ordem do dia:  
  
4.1.  Colégio de Acupuntura. Em continuidade ao discutido na reunião dos dia 11.03.15. Dr. 
Augusto e Dra. Maryangela voltam à presença do COSEMESC trazendo a denúncia formal contra 
o SC Saúde que encaminha pacientes para fazer tratamento de acupuntura por profissionais não 
médicos. Dr. Cyro explica que a assessoria jurídica do SIMESC já procedeu análise sobre o 
assunto mas, juridicamente, não pode ser feito. O COSEMESC pode agir politicamente no apoio ao 
colégio de acupuntura mas é o próprio Colégio que deve entrar com a denúncia oficialmente no 
Ministério Público e Secretaria de Estado da Administração.O COSEMESC também recebeu a 
denúncia. 
 
4.2. – Dr. Rafael apresenta modelo de ofício o ofício endereçado ao SC Saúde, na figura de seu 
diretor Paulo Coelho, estabelecendo os itens a serem acatados por aquela empresa referentes aos 
honorários médicos. A opinião de Dr. Cyro é que seja retirado a UCO e IPCA do ofício. Após 
discussões foi decidido a retirada desses dois itens sendo que o ofício seguirá com a solicitação de 
cumprimento do acordo firmado em 2012. 
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4.3 – Dr. Rafael informa que não houve resposta das empresas ABRAMGE, AGEMED e UNIDAS. 
Novo contato deverá ser feito. Dr. Cyro se oferece para agilizar esses contatos. O Coordenador e 
aceita. 
 
4.4 – PISO FENAM. Este assunto voltou para a responsabilidade da Secretaria de Estado da 
Saúde. Dr. Murillo Capella informou que colocará na agenda ainda esta semana. 
 
45. – XVIII FEMESC. Foram apresentados os orçamentos para Coquetel de chegada e Jantar que 
foram aprovados. Está bloqueado o Hotel Aliança onde acontecerão os trabalhos bem como o 
coquetel e almoço, porém o jantar de sexta-feira deverá ser no Clube Concordia por uma questão 
de espaço. Foi solicitado também a reserva de um segundo hotel somente para acomodação, caso 
o Hotel Aliança não tenha aptos suficientes. Dois temas estão em discussão: Residência Médica e 
Lei 13003. Após várias sugestões Dr. Rafael ponderou ser importante contatar o presidente das 
entidades de Rio do Sul para verificar a opinião deles, no que foi seguido por todos. 
 
5. Próxima Reunião: Dia 06 de maio , às 19h00min, no CREMESC. 
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Elizabeth Ribeiro, secretária 
executiva da ACM, lavrei a presente ata. 

 

Florianópolis (SC), 08 de abril de 2015. 


