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ATA DA REUNIÃO 

Data   - 15 de outubro de 2014 

Local -ACM 

Horário  - 19h30 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede da 

ACM foi realizada reunião do COSEMESC com a presença dos doutores: Aguinel José Bastian Jr-ACM; 

Cyro Veiga Soncini-SIMESC; Odi José Oleiniscki-CREMESC; Rafael Klee Vasconcellos-ACM; Eliane 

Soncini-SIMESC; Dimitri Cardoso Dimatos-SIMESC; Armando d’Acampora-CREMESC; Gilberto D.da 

Veiga-SIMESC e Antonio Sbissa-ACAMESC. 

1 - Leitura/ Aprovação da Ata anterior: Dr. Rafael procedeu a  leitura da ata da reunião anterior realizada 

no dia 24 de setembros de 2014 que foi aprovada.  

2 -  Expediente: O SIMESC apresentou email enviado pela Regional de Rio do Sul com sugestões de datas 

para o FEMESC 2015. Ficou acordado os dias 19 e 20 de junho de 2015. 

3 - Comunicações Curtas: 

3.1. Reunião SES/FAZENDA – Dr. Aguinel informa que a reunião que deveria acontecer no dia 22.10 foi 

antecipada para o dia 20.10 (segunda-feira) por solicitação da SES. Aprovado. 

3.2. Ofício ao Governador: Dr. Aguinel apresenta texto de um ofício a ser encaminhado ao Governador 

reeleito Raimundo Colombo com ponderações sobre a saúde em Santa Catarina, comentários sobre os 

deputados médicos eleitos e reafirmando o propósito do COSEMESC em continuar os diálogos na busca de 

melhorias para o trabalho médico e saúde da população catarinense. Texto aprovado e será encaminhado o 

mais breve possível. 

4- Ordem do Dia:  

4.1 – Campanha eleições 2014: Após discussões ficou acordado que o boletim do COSEMESC deverá ser 

reencaminhado. A coluna de sábado no DC, no caderno da saúde, também falará sobre as eleições. 

4.2 – Baile Dia do Médico: Convites estão esgotados. Foi discutida a necessidade de colocar mais algumas 

mesas o que foi aprovado. Dr. Aguinel fez breve explanação sobre a programação da Posse da nova diretoria 

da ACM que acontecerá horas antes do Baile.  

4.3 – Planos de Saúde – Lei 13003: Dr. Cyro explana sobre as atividades e a orientação que deve ser dada 

aos médicos de enviar os Contratos para os jurídicos das entidades, antes de assinar. Dr.Armando pede a 

palavra e informa que tem recebido queixas de trabalho terceirizado em hospitais públicos. Dr. Aguinel sugere 

que este assunto seja tema para o FEMESC 2015.Dr. Odi também pede a palavra e explana sobre os 

comentários maldosos que foram feitos por jornalista na Rádio logo após o ‘Momento SIMESC’. Dr. Cyro 

comenta que todos têm direito de ter opinião, ressalvados os casos de pura agressão (e nesses casos o 

SIMESC procura “rebater”). 

4.4 – Despedida do atual coordenador do COSEMESC: Dr. Aguinel informa sobre sua saída da 

coordenação o COSEMESC devido ao fim de sua gestão como presidente da ACM. Com um brinde passa a 

coordenação ao Dr. Rafael, novo presidente da ACM. 

5. Próxima Reunião: A próxima reunião realizar-se-á no dia 19 de novembro de 2014, no CREMESC, às 

19h.  

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Elizabeth dos Santos Ribeiro, secretária 

executiva da ACM, lavrei a presente ata. 

Florianópolis (SC), 15 de outubro de 2014. 


