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ATA DA REUNIÃO
- 11 de junho de 2014
- Sede do SIMESC
- 19h30

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e catorze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do SIMESC
foi realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga Soncini (SIMESC), com a
presença dos doutores Tanaro Pereira Bez (CREMESC), Vânio Cardoso Lisboa (SIMESC), Odi José
Oleiniscki (CREMESC), Aguinel José Bastian Junior (ACM), Rodrigo d’Eça Neves (ACAMESC), Daniel
Medeiros Moreira (SIMESC). Presentes também as assessoras de imprensa Carla Cavalheiro e Camila Spolti
(SIMESC) e Angela Muniz (CREMESC), além de Terezinha Koerich (Coordenadora Executiva SIMESC), e
Rosane Laguna (administradora do CREMESC).
1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr.Odi fez a leitura da Ata da reunião do dia 14 de maio que
foi aprovada.
2. Expediente:
2.1. Dr. Cyro informou que foi enviado oficio nº 12/2014 ao SC Saúde, referente ao acordo com o
COSEMESC.
3. Comunicações Curtas:
3.1. Acordo com SC Saúde/ boletim COSEMESC (SIMESC): Dr. Cyro informa que após fechado o acordo
com SC Saúde será enviado boletim eletrônico a todos os médicos.
3.2. Oficio do corpo clinico do Hospital de Içara (ACM): Dr. Aguinel apresenta documento enviado por
médicos do hospital em Içara, onde informam o pedido de aumento no valor do sobreaviso, sem acordo com
Hospital até agora. Comunicam que irão interromper o atendimento se não forem atendidos. O SIMESC
também recebeu este documento e repassou ao SIMERSUL.
4. Ordem do Dia:
4.1.XVII – FEMESC – 27 e 28 de junho. Preparativos finais: Foram debatidas questões sobre os últimos
preparativos para o XVII FEMESC. Jornalista Carla apresentou Momento COSEMESC, que faz convite aos
médicos para comparecerem ao FEMESC, sendo o programete aprovado por todos os presentes. Dr. Rodrigo
lembra a todos de renovar convites aos acadêmicos. Os homenageados confirmaram presença. Temos
aproximadamente 50 dirigentes de entidades com presença assegurada o que prenuncia um belo evento.
4.2. Semana do médico 2014: Dr. Aguinel manifesta opinião de que entidades devem comemorar a semana
juntas, em nome do COSEMESC, no que é apoiado por todos. Será montada comissão especifica.
5. Próxima Reunião: Próxima reunião dia 09 de julho às 19h30min na ACM com os seguintes assuntos:
Semana do medico, avaliação FEMESC, questões administrativas.
O Dr. Rodrigo d’Eça fez questão de comunicar a satisfação da ACAMESC em ter sido acolhida no
COSEMESC e um especial agradecimento à ACM, que disponibilizou excelente sala para o trabalho da
Academia.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Ana Cristina da Silva, servidora
SIMESC, lavrei a presente ata.
Florianópolis (SC), 11 de junho de 2014.
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