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Local - Sede SIMESC 

Horário  - 19:30h 

 
Aos onze dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede 
do SIMESC 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), Eduardo Usuy (ACM), Leopoldo Back (SIMESC), Eliane Soncini 
(SIMESC), Augusto Kravchychyn (CMA/SC) e Maryangela Darella (CMA/SC). Presentes também 
as assessoras de imprensa Lena Obst (ACM), Angela Muniz (CREMESC) e Camila Spolti 
(SIMESC), além da advogada Vanessa Vieira L. de Almeida (SIMESC). 
1 - Leitura/ Aprovação Ata anterior (26 Nov): Ata aprovada. 
2 - Expediente: nada a declarar.  
3 - Comunicações Curtas:  
3.1. Visita do Secretário de Estado da Saúde às sedes da ACM e do SIMESC: Dr. Rafael 
comenta que a visita do secretário de saúde a ACM foi política e cordial, que os assuntos tratados 
foram: a pouca autonomia administrativa dada aos diretores hospitalares, que deveriam receber 
mais liberdade em suas decisões; Judicialização da Medicina, trazendo a proposta de reativação 
da câmara técnica, que parou por falta de fomento financeiro. Foi cogitado, nesta reunião, que 
essa poderá ser fomentada pela FATESC. Dr. Cyro diz que aproveitou o momento de mudança de 
secretário para retomar o assunto, mas que o COSEMESC deverá tratar do assunto diretamente 
com o executivo e o judiciário. 
3.2. Reunião FENAM Regional Sul Brasileira – 13 e 14 de março (SIMESC): Dr. Cyro esclarece 
aos presentes que pensou-se em realizar a reunião da FRSB em fevereiro, mas por força das 
circunstâncias não pode ser em outra data. 
3.3. VIII Fórum de Ética do CRM /SC dias 13 e 14 de março (CRM / SC): Dr. Antônio Sbissa, 
convida todos a participarem do Fórum de Ética do CRM, que ocorrerá na sexta-feira e no sábado 
com temas atuais e importantes para a classe médica. 
4 – Ordem do dia:   
4.1. Atividades da Comissão de Saúde Suplementar: Dr. Cyro comenta que as reuniões e 
trabalhos da CSS ficaram parados por um longo período, nesse início de ano e que deveriam ter 
sido retomados o quanto antes. Dr. Rafael diz que começou a reativar as atividades da CSS; 
retomaram as reuniões da comissão e foram feitas tais ações: Eletrosul - foi uma reunião amistosa, 
que a data base é maio, solicitaram qual seria o valor do reajuste e entregaram o modelo de 
contrato usado por esta operadora. SC Saúde – Dr. Rafael comenta que os dirigentes do plano 
abriram a reunião falando sobre o trabalho dos Centros de Atenção à Saúde e esse assunto levou 
um bom tempo, só para depois levantarem o assunto da negociação. Em se tratando de 
negociação o atual Diretor do SC Saúde, Sr. Paulo Coelho, colocou a possibilidade de subir de R$ 
63,00 para R$ 70,00 o valor da consulta médica sem avaliar os outros procedimentos. Dr. Eduardo 
Usuy rebateu dizendo que o valor é bem abaixo do que fora compromissado anteriormente. Dr. 
Rafael diz que não foi aceito e que será marcada nova reunião, mas que ainda não houve 
desdobramento. Lembra ainda que o compromisso anterior não foi feito com o operador do SC 
Saúde, e sim com a Secretaria da Administração. Dr. Leopoldo comenta que grande parte dos 
médicos que aderiram ao plano, o fizeram em função do acordo. Dr. Cyro fala que deverá ser 
pautado o que se pretende fazer, iniciando com agendamento de audiência com o Secretário de 
Estado da Administração, conversar com os deputados médicos eleitos (18/03) e divulgar que o 
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acordo não está sendo cumprido. Os presentes aprovam. Abramge, Agemed e Unidas – Dr. Rafael 
informa que o COSEMESC está tentando marcar uma reunião o que ocorrerá também com 
AHESC/ FEHOESC.  Reunião Clínicas / Lei 13003- Planos de Saúde: Dr. Rafael relata a reunião 
ocorrida, dizendo que os colegas foram encaminhados a se orientarem sobre os contratos com 
planos de saúde juridicamente. Dr. Augusto Sérgio Kraychychyn e Dra. Maryangela Lopes Darella, 
representantes do Colégio Médico de Acupuntura/SC, trazem ao COSEMESC a denúncia de o SC 
SAÚDE estar credenciando outros profissionais para a prática de acupuntura, delegando ato 
médico a não médico. Que isso já vem ocorrendo desde 2011, e que agora foi lançado edital 
credenciando profissionais exceto médicos. Dr. Augusto diz que a prática da acupuntura por outros 
profissionais não médicos é uma coisa antiga mais que as decisões judiciais têm tido o 
entendimento favorável à prática somente pelo profissional médico. Foi orientado aos Drs. que 
fizessem uma denúncia formal ao CRM e uma notificação ao Ministério Público. Dr. André sugere 
impugnar o edital por vício. Dr. Leopoldo lembra que é um ato lesivo ao direito do consumidor. Dr. 
Cyro diz que o advogado do Simesc irá verificar o caso. 
4.2 Definições reunião/ jantar com deputados estaduais médicos: Dr. Cyro comenta que na 
reunião com os deputados realizada no SIMESC, foram discutidas questões gerais e 2 pontos 
específicos: SC Saúde e Piso FENAM e avisou aos deputados que com o COSEMESC a reunião 
seria mais ampla. Sugere que sejam convidados Unimed e Unicred, parceiros que são. Dr. André 
sugere que se convide os deputados não médicos. Dr. Rafael responde que de início se tratará 
com médicos.  Dr. Cyro lembra que nos dois pontos principais da reunião (Piso FENAM e SC 
Saúde), temos acordos não cumpridos. O Coordenador solicita que os parceiros indiquem o 
número de participantes na reunião/jantar do dia 18. 
4.3. Piso Fenam e compromisso do Governo (reiniciar trabalhos): Dr. Rafael explica que com o 
contrato de gestão com Governo do Estado, temos só o piso pendente, o resto está sendo 
cumprido. E que serão iniciados os trabalhos para que se alcance o piso. Dr. Cyro sugere contatar 
a Secretaria da Fazenda. 
4.4. Dia 15 de março: ato pelo impeachment da Presidente: Dr. Rafael diz que a ACM apoia o 
movimento mas que não foram feitas camisetas, faixas ou banners, fizeram apenas divulgação no 
site e facebook. Dr. Cyro comenta que no SIMESC também não foi feito organização ou comitiva 
apenas divulgação e a confirmação de presença de diretores. 
4.5.Tema do FEMESC: Dr. Rafael informa que a ACM já foi a Rio do Sul verificar hotel e 
restaurante. Diz que em outubro surgiu a ideia de pejotização na ACM, mas em reunião foram 
lançados os temas: Lei 13003 e Abertura de Capital Estrangeiro. Comenta que apesar da 
pejotização ser importante a lei 13003 é um tema mais atual, com bastante assuntos não 
esclarecidos, mas principalmente sobre o fator de qualidade. Dr. Cyro concorda com o tema Lei 
13003, diz que o outro tema é árido. Dr. Rafael sugere que o foco seja a lei. Dr. Cyro lança a ideia 
de que uma das mesas seja a Comissão de Fiscalização do CRM, mas diz que não vê nada ser 
divulgado, se houver algo é um assunto importante a ser discutido. Dr. Sbissa explica que é setor 
bem atuante dentro do conselho mas falta divulgação dos fatos que tem sido consequência da 
fiscalização. Dr. Rafael retira o tema pejotização. Dr. Cyro comenta outro tema interessante seria 
Câmara Técnica, dependendo do andamento. Dr. Sbissa traz a proposta do tema 
Responsabilidade Médica. Dr. Fabrizio coloca que o tema Responsabilidade Médica poderia ter o 
desdobramento Meta X Qualidade. Dr. Cyro pergunta se já há nome para palestrante, Dr. Rafael 
diz que preferiu definir o assunto aqui. Que no caso da Lei 13003, poderia ser um representante da 
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ANS e/ou AMB. Dr. Rodrigo d’Eça sugere o Presidente da Federação das Academias. Ficou 
definido que as entidades montarão suas propostas de temas e palestrantes e apresentarão na 
próxima reunião. Dr. Rafael diz que a ACM preparará uma programação e enviará às entidades. 
5. Próxima Reunião: Dia 08 de abril, às 19h30min, na ACM.  
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Juliana da Silva, funcionária 
do SIMESC, lavrei a presente ata. 

 

Florianópolis (SC), 11 de março de 2015. 


