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ATA DA REUNIÃO 

Data   - 17 de Julho de 2013 

Local - Sede SIMESC 

Horário  - 19h30min 

 

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do SIMESC, 

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

doutores Vicente Pacheco Oliveira (CREMESC), Concetta Esposito (ACM), Eliane Soncini (SIMESC), Juliano 

Pereima (CREMESC), Leopoldo Back (SIMESC), Vanio Lisboa (SIMESC), Fábio Schneider (SIMESC), 

Tanaro Bez (CREMESC), Odi Oleinisck (CREMESC), Aguinel Bastian Jr.(ACM), Rafael Vasconcelos 

(ACM), Antonio Serafim Venzon (Deputado Estadual). Presentes também os advogados Erial de Haro, Rodrigo 

Leal, Irineu Ramos Filho e as jornalistas Camila Spolti e Ângela Muniz, além de servidores das entidades 

médicas. 

1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Foi lida a ata de reunião ocorrida em 8 de maio de 2013 e após 

retificações em seu próprio corpo, foi aprovada. 

2. Expediente: O coordenador informou que enviou ofícios aos palestrantes no XVI FEMESC agradecendo as 

suas presenças e elogiando as suas participações. Também agradeceu, por ofício, a presença dos colegas 

Roberto d’Ávila, presidente do CFM e Geraldo Ferreira Filho, presidente da FENAM. Dr. Cyro informou que 

recebeu carta do Dr. Angioletti, referente ao XVI FEMESC e também solicitação de análise de contrato entre 

operadora de plano de saúde e prestador de serviço médico. Foi encaminhado à ACM para responder.  

3. Comunicações Curtas: 

3.1- Pesquisa COSEMESC/ Posição CFM: O resultado completo será apresentado aos médicos no mês de 

agosto. 

3.2 – Planos de saúde/ estratégia: O assunto será pautado na próxima reunião do COSEMESC. 

3.3 - AIDS Health Foundation (AHF): O Dr. Antonio Serafim Venzon, deputado estadual, apresentou os 

trabalhos desenvolvidos por esta ONG Norte Americana e solicita espaço em uma futura reunião do 

COSEMESC para que seus dirigentes possam estar presentes. O COSEMESC analisará o melhor momento de 

convidá-los.                                                                                                                                                                                              

4. Ordem do Dia:  

4.1. XVI FEMESC: Todos consideraram um ótimo evento, com tema oportuno, boa presença de lideranças e 

local e hotel acolhedores. A destacar a presença dos presidentes do CFM e da FENAM, Roberto d’Ávila e 

Geraldo Ferreira Filho. Os recursos financeiros arrecadados (R$17.500,00) quase pagaram o custo do evento 

(R$18.000,00). Poucos médicos da região participaram do fórum. A candidatura de Brusque para o FEMESC 

2014 foi aprovada por todos. 

4.2. “Pacto Nacional pela Saúde” / “Mais médicos para o Brasil”: Após análise das recentes medidas 

adotadas pelo Governo Federal, as lideranças presentes decidiram por acompanhar o movimento nacional em 

defesa do próprio médico e da medicina. Ações jurídicas, contato com parlamentares e um dia de paralisação 

das atividades médicas (31 de julho) foram definidos. Com as tarefas distribuídas, marcou-se nova reunião para 

o próximo dia 24 de julho, na sede do SIMESC, com este assunto em pauta. 

5. Próxima Reunião: Será em agosto, em data e local a serem definidos. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Eliane Silveira Soncini, diretora SIMESC, lavrei a 

presente ata.        

 

 

Florianópolis (SC), 17 de julho de 2013. 


