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ATA DA REUNIÃO 

Data   - 12 de Fevereiro de 2014 

Local - Sede ACM 

Horário  - 19h30min 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede da ACM 

foi realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga Soncini (SIMESC), com a 

presença dos doutores Tanaro Pereira Bez (CREMESC), André Mendes Arent (ACM), Armando José 

d’Acampora (CREMESC), Aguinel Bastian Júnior (ACM), Anastácio Kotzias Neto (CREMESC), Vânio 

Cardoso Lisboa (SIMESC), Rodrigo D’Eça Neves (ACAMESC), Antônio Silveira Sbissa (CREMESC), 

Concetta Esposito (ACM), Esdras Carmargo (ACM), Eliane Silveira Soncini (SIMESC), Odi José 

Oleiniscki(CREMESC), e também as jornalistas Camila Spolti Pereira (SIMESC), Ângela Muniz 

(CREMESC) e Lena Obst (ACM).  

 

1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr. Odi procedeu à leitura da Ata da última reunião de 2013 

que ocorreu no dia 11 de dezembro. Pequenas alterações foram feitas no corpo da própria ata. Nada mais a 

completar, a ata foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Expediente:  

2.1. Não houve informes. 

 

3. Comunicações Curtas:  

3.1. Dr. Cyro comentou sobre a baixa participação dos médicos na pesquisa iniciada em 2014, sobre Planos de 

Saúde. Sugere que a pesquisa seja divulgada novamente estendendo o prazo limite de resposta. Aprovado. 

3.2. Dr. Vanio informa que a Dra. Marise não é mais a diretora do Hospital Regional de São José. Informa que 

o novo diretor é o Dr. Ademar Nienkoetter Carpes. Dr. Armando informa que a Dra. Kátia Gerent não é mais 

a Diretora do Hospital Florianópolis. 

 

4. Ordem do Dia:  

4.1. Planos de Saúde.- Eletrosul: Dr. Cyro explana sobre o andamento de contatos entre ele, o Sr. Caê da 

Eletrosul e o Sr. Leandro da ACM. Em primeiro houve um desencontro referente a envio de alguns arquivos à 

Eletrosul, para que eles pudessem chegar a uma definição de valores. Resolvido este impasse, o Sr. Caê envia 

uma mensagem ao Dr. Cyro e posteriormente ao Dr. Aguinel informando que o valor da consulta seria R$ 

70,00 e já solicitando a oficialização do acordo e divulgação ao público. Dr. Cyro responde que essa 

conclusão de negociação deve ser feita pessoalmente, em reunião e não por mensagem eletrônica, ao que o Sr. 

Caê não concorda. Ficando neste impasse Dr. Cyro traz o assunto para o COSEMESC comentando que o 

valor de R$ 70,00 não está correto pois, se o acordo é seguir a CBHPM vigente e plena, deve então obedecer 

ao valor de R$ 71,68. Todos concordaram com esta colocação e com a necessidade de reunião com a Eletrosul 

para conclusão do acordo de forma correta, ou seja, seguir a CBHPM vigente e plena. 

 Dr. Aguinel lembra que haverá uma reunião do COMSU neste dia 14, em São Paulo, e que ele se fará 

presente. 

4.2. XVII FEMESC – BRUSQUE. Dr. Cyro apresenta sugestão de programação, a saber: TEMAS: 

Fiscalização CREMESC/Interdição Ética/ Política Médica. Na noite de sexta-feira, palestra sobre médico e 

política. No sábado plenária e jantar. Dr. Armando d’Acampora lembra que a Resolução de Interdição 

Cautelar ainda não está pronta, talvez esteja em maio. Dr. Aguinel sugere chamar a OAB para o debate. 

Temas acordados por todos e a programação continuará a ser trabalhada com a procura dos nomes para 

compor as mesas e proferir a palestra. O coordenador do COSEMESC conversará com os representantes em 
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Brusque na busca de possíveis sugestões. Ficou acordado também compor uma comissão com representantes 

das entidades do COSEMESC, para a organização do evento. 

4.3 – Remuneração dos Médicos / SES 

Dr. Cyro informa que o ofício enviado ao Governador não provocou resposta. Foram também contatadas 

algumas pessoas influentes na tentativa de algum respaldo mas sem sucesso. Diante disso foi elaborado um 

boletim do COSEMESC que é apresentado e aprovado por todos. Dr. Cyro apresenta um cronograma de 

reuniões com os corpos clínicos dos Hospitais da SES. Já estão agendados: Mat. Carmela Dutra, Hosp. Nereu 

Ramos, Hosp. Regional São José, Hosp. Celso Ramos, Hosp. Infantil e Instituto de Cardiologia. Os diretores 

deste último solicitaram que a reunião não acontecesse na instituição, diante disto ficou acordado que a 

reunião acontecerá na ACM, no dia 06 de março. Sendo que então podem ser convidadas as demais 

Instituições, tais como: Reabilitação, Inst. Psiquiatria, Hemosc/Cepon, Hosp. Florianópolis. As reuniões no 

Hosp. Hans D. Schmidt e Mat. Darcy Vargas, Hosp. e Mat. Tereza Ramos, Hosp. Miguel Couto e Hosp. 

Katarina Kuss acontecerão mais a frente. Após depoimentos das demais pessoas presentes, sobre as reuniões 

com o Sr. Renato Castro, em diversos hospitais, com manifestações de descontentamento, finalmente ficou 

agendada a Assembleia Geral de Médicos, para o dia 12 de março de 2014, na ACM às 20h, com a pauta: 

Tomada de posição dos médicos. Todos manifestaram seu apoio à iniciativa do COSEMESC e participarão 

das reuniões agendadas. 

 

5. Próxima Reunião: dia 11 de março, às 19h no SIMESC. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Elizabeth dos Santos Ribeiro , Secretária Executiva 

da ACM, lavrei a presente ata.        

 

 

Florianópolis (SC), 12 de fevereiro de 2014 


