
 

 1 

ATA DA REUNIÃO 

Data   - 09 de julho de 2014 

Local - ACM 

Horário  - 19h30 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede da ACM 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), Fábio Alves Schneider (SIMESC), João Pedro Carreirão Neto(CREMESC), Armando 

D´Acampora (CREMESC), Aury Jorge Faresin (SIMESC), Eliane Soncini (SIMESC), Eduardo Usuy (ACM), 

Concetta Esposito (ACM), Rafael Vasconcellos (ACM) e Fabrizio Liberato (SIMESC). Presentes também as 

assessoras de imprensa Camila Spolti (SIMESC) e Angela Muniz (CREMESC), além de Terezinha Koerich 

(Coordenadora Executiva SIMESC),  Rosane Laguna (administradora do CREMESC) e Leandro Bernardes 

(administrador da ACM). 

Dr. Aguinel abre a reunião agradecendo a presença de todos, parabenizando o trabalho da coordenação 

anterior (SIMESC) e ressaltando a satisfação com que a ACM assume a coordenação do Cosemesc para dar 

continuidade aos trabalhos. 

1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr. Aguinel fez a leitura da Ata da reunião do dia 11 de junho 

do corrente ano, que foi aprovada. 

2. Expediente:  

2.1. Dr. Tanaro informa a inauguração da Sede do CREMESC, sito a Rodovia SC 401, no dia 18/07/2014 e 

que todas as entidades médicas foram convidadas. 
3. Comunicações Curtas:  

3.1. Situação Fenan: Dr. Cyro relata que na última semana a justiça determinou a nulidade do Congresso da 

Fenam realizado em novembro de 2013 e por consequência todas as suas deliberações. A razão pela qual 

alguns sindicatos entraram na justiça contra este Congresso foi a tentativa de ampliação do mandato da 

própria gestão de 2 anos para 3 anos. O SIMESC alinha-se aos que são contrários a esta tentativa devido à 

mesma não ter previsão estatutária. A decisão cabe recurso e o SIMESC vai acompanhar. Dr. Vanio explica 

que a Fenam vive um triste momento em função das forças políticas antagônicas e acredita que tudo pode se 

resolver nas próximas eleições.  

3.2. Lei 13003/2014: Dr. Cyro explica que a lei torna obrigatório a existência de contratos escritos entre as 

operadoras de planos de saúde e os prestadores pessoas físicas. Dr. Cyro levantou a importância da orientação 

a ser dada pelas Entidades Médicas aos médicos prestadores e Dr.Aguinel complementou dizendo que o 

COSEMESC certamente deve organizar as orientações e os contratos-padrão. Dr. Usuy complementa alguns 

aspectos, especialmente no que diz que quando a operadora descredencia um prestador deve colocar outro no 

lugar e que os profissionais devem ficar atentos na assinatura destes contratos e recomenda que a ACM possa 

fazer a análise destes contratos, ainda que padrão, para informar aos médicos. Recomenda ainda contatar as 

demais unidades da federação para verificar o que estão pensando a respeito. 

4. Ordem do Dia:  

4.1.Definição da comissão da semana do médico: Depois de amplo debate, ficou definido que a comissão 

preparatória do jantar do dia do médico será formada por SIMESC (Dra. Eliane; Dr. Fábio; Dr. Vanio), ACM 

(Dra. Concetta; Isabel; Beth) e CREMESC (Rosane e mais dois conselheiros que serão definidos no decorrer 

da semana). A primeira reunião da comissão foi marcada para 15/07/2014 as 19:00 HS no SIMESC. A 

semana do médico terá ainda outras atividades realizadas tradicionalmente de forma individualizada pelas 

entidades tais como o Congresso da ACM, ações do SIMESC e CREMESC, o que podem vir a ser realizadas 

em conjunto pelo COSEMESC, as quais serão construídas até a data. Dr. Tanaro e João Pedro ressaltam a 

importância das ações serem planejadas com antecedência devido a necessidade de previsão orçamentária do 
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CREMESC. Dr. Vanio trouxe a solicitação da Unimed para que a inauguração do Hospital da Unimed seja um 

dos eventos da semana do médico do COSEMESC, o que será avaliado. Também foi sugerido pelo Dr. Vanio 

que nesta semana tenhamos uma mesa de debates de política médica em algum dos eventos. Dr. Cyro sugere, 

dentro do “outubro rosa”, a realização de evento “de rua” voltado para o assunto específico (prevenção ao 

câncer de mama). 

 
4.2. Pauta única de agendas das entidades médicas: Dr. Aguinel explicou a necessidade de cada entidade 

visualizar as agendas dos presidentes no que afeta ao COSEMESC, de modo que se possa compatibilizar as 

mesmas. Além disto, explica a necessidade do COSEMESC ter um lugar específico para abrigar todos os 

informativos e deliberações, ao que propõe um portal na internet que seria a casa virtual do COSEMESC. Tal 

portal será desenvolvido pela ACM e apresentado nas próximas reuniões. A ideia foi aprovada por todos. 

 

4.3. Revisão do FEMESC: Dr. Cyro apresentou o resultado financeiro do evento e ressaltou alguns custos 

que não serão incluídos pois não foram negociados previamente pela ABM (tais como brindes). Pediu que as 

entidades revisassem a planilha e caso detectem alguma coisa a ser incluída, entrem em contato com a 

Terezinha, para confirmação do resultado e acerto da parte que cada entidade deve ressarcir ao SIMESC. 

 

5. Próxima Reunião: Próxima reunião será dia 13 de agosto às 19h no CREMESC 

 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Leandro Bernardes, lavrei a presente ata. 

 

Florianópolis (SC), 09 de julho de 2014. 


