ATA DA REUNIÃO
Data 27 de setembro de 2017
Local Sede ACM
Horário - 19:30h
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dezenove e trinta horas, na sede da
ACM foi realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Rafael Klee de Vasconcellos,
Presidente da ACM e coordenador do COSEMESC, com a presença dos doutores, Ademar José de Oliveira
Paes Jr, Juliano P.O.Pinto, Vânio Cardoso Lisboa, Fabrizio Liberato, Giovana Ribeiro, Carlos Roberto Seara
Filho, Giovana Ribeiro, o administrador da ACM Sr. Leandro Bernardes e das jornalistas Camila Spolti
(SIMESC) e Lena Obst (ACM).
Item 1 – Expediente – Nada a apresentar
Item 2 – Comunicações Curtas – Nada a apresentar.
Item 3 – Ordem do Dia:
3.1 – Dr. Vânio leu a versão final da Carta de Blumenau e solicitou o acréscimo de duas entidades no
penúltimo parágrafo ficando assim definido: “As deliberações registradas nesta Carta de Blumenau serão
divulgadas à categoria médica de todo o Brasil, aos agentes gestores da saúde e às entidades nacionais:
Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Federação Médica Brasileira, Federação
Nacional de Medicina e Academia Nacional de Medicina.”
Dr. Vânio também sugeriu que a Carta fosse enviado para: sindicatos médicos de toda SC; Deputados
Federais e Estaduais, Senadores, Ministério Público, Secretarias Municipais da Saúde, Delegacias do
CREMESC, AEMED e AEMED-SC, IFMSA Brasil e Centros Acadêmicos das Faculdades de Medicina de
SC. Aprovado por unanimidade.
3.2 – Dr. Carlos Seara apresenta planilha financeira referente o XX FEMESC fechando com um valor
negativo de R$440,70. Dr. Vânio acrescenta R$ 4.000,00 do almoço de sábado. Total de R$4.440,70 a ser
dividido entre as entidades. Foi levantada a questão de que o CREMESC não pode entrar nesta divisão.
Após discussões ficou decidido que, para 2018, será apresentado ao CREMESC uma previsão de gastos para
que eles coloquem em seu orçamento anual, logo no começo do ano. Foi acordada uma previsão de gastos
para o XXI FEMESC de R$ 20.000,00.
3.3 – Dr. Rafael levantou a pauta do NSC sobre a Crise na Saúde, que foi assunto de mídia na semana
passada. A jornalista Lena externou sua opinião de que faltou um posicionamento oficial do COSEMESC na
ocasião. Dr. Vânio sugere o agendamento de uma reunião com o Secretário de Estado da Saúde no começo
de outubro com os seguintes itens de pauta: 1. Convite para o Baile do Dia do Médico; 2. Piso FENAM.
Ficou decidido reativar os grupos de trabalho e trazer para a próxima reunião do COSEMESC estratégias
práticas.
3.4 – Ficou decidido que a Festa do Dia do Médico estará sob responsabilidade da ACM, e que o SIMESC
colaborará com a divulgação e presença. CREMESC não se manifestou.
3.5 – Atividades para a semana do médico. Não foi discutida devido o adiantado da hora.
3.6 - Decisão do CFM proibindo a divulgação do sexo de bebê pelo médico assistente. CREMESC informou
que esta notícia é falsa.
3.7 – Dr. Vânio externa sua opinião contrária ao Art. 3º.do Decreto 1305 que estabelece: “Ficam as doulas
autorizadas a ingressar nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede
pública e privada, desde que condizentes com as normas de segurança e ambiente hospitalar.”
Item 4 – Assuntos gerais. Dr. Seara pede a palavra para externa seu descontentamento com alguns colegas
médicos de associações e sindicatos que depois de afastarem-se do cargo que ocupavam, não mais
participam nem apoiam as atividades. Exemplificou com o quórum do XX FEMESC que poderia ter sido
muito maior se esses colegas continuassem a apreciar as atividades das entidades.
Item 5 – Próxima reunião do COSEMESC será dia 25.10.2017, às 19h30 na sede da ACM.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do COSEMESC, Dr. Rafael Klee de Vasconcellos, encerrou a
reunião e eu, Elizabeth dos Santos Ribeiro, Secretária Executiva da ACM, lavrei a presente ata.
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