ATA DA REUNIÃO
Data 10 de junho de 2015
Local Sede SIMESC
Horário - 19:30h
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta minutos, na
sede do SIMESC foi realizada reunião do COSEMESC que iniciou sob a coordenação do Dr.
Eduardo Usuy Jr. (ACM), Coordenador do COSEMESC – em exercício, com a presença dos
doutores, Cyro Soncini (SIMESC), Oscar Cardoso Dimatos, Vânio Lisboa (SIMESC), Gilberto
Digiacomo da Veiga (SIMESC), Roman Gieburowski Jr (SIMESC), Roger Pirath Rodrigues
(ACM), Dimitri C. Dimatos (SIMESC), Eliane Soncini (SIMESC), Odi Oleiniscki (CREMESC),
Fabrizio Prazeres Liberato (SIMESC), Rodrigo d´Eça Neves (ACAMESC) e André Mendes
Arent (ACM). Presentes também as assessoras de imprensa Angela Muniz (CRM/SC), Camila
Spolti (SIMESC) e Lena Obst (ACM).
1 – Leitura/Aprovação da Ata anterior (06/05/2015): Lida e aprovada com retificações no
corpo da própria ata.
2 – Expediente:
a – Encaminhamentos da reunião anterior: O Coordenador do COSEMESC tentará agendar
reunião com a SES (Piso FENAM).
3 – Comunicações Curtas:
3.1. Solicitação do Corpo Clínico do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina e do
Hospital Regional Homero de Miranda Gomes: Dr. Usuy informa que após solicitação de
reunião pelo corpo clínico do Instituto de Cardiologia e do Hospital Regional, ficou agendada
para 17/06, às 20h. O assunto tratado será o Piso FENAM.
3.2. Convite para Reunião Extraordinária do Corpo Clínico, Maternidade Carmela Dutra
no dia 16/06/2015 - 3ª feira, às 20h00, no Auditório do Centro de Estudos: Dr. Usuy informa
que está confirmada a reunião e que já está sendo feita a divulgação entre os médicos. (Piso
FENAM).
3.3. Reunião do Corpo Clínico do Hospital Gov. Celso Ramos / 09/06/15 (SIMESC): Dr.
Roman relata que foi uma boa reunião, havia cerca de 23 médicos do corpo clínico. Que foi
questionado sobre a negociação com o governo, e foi explicado que dos 7 itens da carta do
Estado, 5 itens já foram cumpridos, mas o principal que é o piso Fenan ainda não foi cumprido;
outro ponto foi a insatisfação com o salário e outra preocupação é ter uma carreira
independente das outras categorias de nível superior. Dr. Cyro complementa dizendo que o
numero de médicos foi menor do que o esperado, levando em consideração reunião anterior.
4 – Ordem do dia:
4.1 – Posicionamento do COSEMESC sobre a operação da PF:
Dr. Usuy apresenta texto sobre o tema para ser divulgado na mídia, com opinião do
COSEMESC, para análise e sugestões. Sugestões são feitas e Lena, jornalista, lança a
proposta de que seja trabalhada a nota em duas vertentes, uma para a categoria médica e
outra para população em geral. Aprovado. O texto com proposta será enviado aos presentes
para nova análise e é solicitado que todos deem suas opiniões até amanhã ao meio dia. Dr.
Cyro lê a coluna do jornalista Moacir Pereira, sobre o assunto e a resposta enviada pelo
Simesc ao jornalista, uma vez que o texto traz afirmações genéricas atingindo toda a categoria.
Dr. Odi comenta que o assunto não foi discutido no CRM. Usuy diz que com o texto pronto,
esse será enviado a toda imprensa. Dr. Cyro sugere a publicação de uma nota paga em jornal.
Dr. Usuy pergunta se todos aprovam. Aprovado.
4.2 - XVIII FEMESC – RIO DO SUL (estrutura / programação): Dr. Usuy pede que Beth
comente sobre a logística do evento: diz que será necessário translado do Hotel para o Clube
onde ocorrerá o jantar e que a ACM disponibilizará uma van, pergunta se as outras entidades
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podem também disponibilizar. O SIMESC também fornecerá a sua. Pede aprovação para o
transporte dos 2 palestrantes que será de R$ 800,00 cada um, ida e volta. Aprovado. Pede
ainda aprovação para o fotografo - R$ 500,00. Aprovado. Com relação a sonorização será feito
outro orçamento em Florianópolis, tendo em vista o custo elevado em Rio do Sul. Música
ambiente (voz e violão) para o jantar (R$ 600,00). Aprovado. Sobre o cardápio já foi escolhido,
as bebidas servidas no jantar por conta do evento serão: cerveja, refrigerante e água. Ainda
está se analisando / procurando artistas para a apresentação do Hino Nacional na abertura. Dr.
Cyro pergunta sobre as inscrições, Beth responde que com a ACM foram em torno de 25 até o
momento. Dr. Cyro pede que as outras entidades informem à ACM, das inscrições recebidas.
Beth informa ainda que há outro Hotel disponível para reservas, que fica a 10min, do local do
evento, Hotel Colibri, que as pastas já foram feitas e já estão preparando os folders. Dr. Cyro
pergunta sobre os patrocínios, Dr. Usuy diz que foram recebidos da Unicred Fpolis (R$
5.000,00) e da Unimed Fpolis (R$ 6.000,00). Dr. Usuy faz a apresentação da programação,
palestrantes e composição das mesas. Foram feitas sugestões e ajustes. O evento contará
com os seguintes palestrantes: Dr. Nelson Grisard, Dr. Carlos Pinheiro, Dr. João Ghizzo Filho,
que participarão do Painel I. Senador Ronaldo Ramos Caiado, conferencista da solenidade de
abertura não poderá vir. Dra. Maria Zélia Baldessar, Dr. Diogo Leite Sampaio e Dr. Douglas
Muniz Barbosa, que irão compor o Painel II. Dr. Cyro lembra a importância de se deixar a
programação “fechada” para divulgação. Ressalta que se deve verificar se existe candidatura
para a realização do próximo FEMESC. Serão convocados para dar apoio ao evento servidores
das três entidades, ACM, SIMESC e CRM. Beth informa que já foram enviados convites às
autoridades e entidades de Rio do Sul e que já tem confirmação de presença do Prefeito e do
Secretário de Turismo. Dr. Cyro sugere que seja verificado a relação de convites do ano
anterior, com o objetivo de não esquecer nenhuma entidade / autoridade.
Lembra que será feita homenagem a 2 vitalícios SIMESC após o termino do Painel I.
4.3 - Saúde Suplementar (AGEMED / UNIDAS / SC Saúde): Dr. Cyro informa que a AGEMED
ficou de enviar contrato, como ainda não enviaram sugere novo contato para solicitar o envio.
Unidas – Dr. Vânio informa que na reunião ocorrida com o Unidas estavam presentes toda
diretoria, foram feitas muitas queixas sobre o momento político e econômico que estamos
passando no país e dito que não podem aumentar o valor das consultas e procedimentos neste
momento, mas estão analisando uma nova performance de pagamento. Dr. André
complementa dizendo que foi solicitado que sigam a CBHPM vigente e plena. Dr. Vânio
ressalta os pedidos feitos: número de usuários por plano (irão fornecer), se todos os planos
praticam CBHPM e cópia dos contratos. E que ficaram de enviar as informações solicitadas. Dr.
Cyro diz que o sindicato recomenda o não atendimento ao SC Saúde devido à falta de
negociações e retira o apoio dado já que não estão cumprindo o acordo; que estamos tentando
reunião desde o último acordo e não agendam. Outra opção é chamar uma assembleia para
discutir a SC Saúde. Pergunta qual é a posição da ACM e CREMESC, para ver como agir o
COSEMESC, que concordam com a posição do Simesc. Mas Sugerem tentar uma reunião
para no máximo 10 dias, para somente depois se reavaliar como se deve agir e fica decidido
assim. Aprovado (Simesc ficou de marcar a reunião).
5. Próxima Reunião: Ficou definido que a próxima reunião será dia 15 de julho de 2015, no
ACM, às 19:30h.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador em exercício encerrou a reunião e eu, Juliana da
Silva, funcionária do Simesc, lavrei a presente ata.
Florianópolis (SC), 10 de junho de 2015.

