ATA DA REUNIÃO
Data 06 de maio de 2015
Local Sede CRM-SC
Horário - 19:30h
Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta minutos, na
sede do CRM/SC foi realizada reunião do COSEMESC que iniciou sob a coordenação do Dr.
Antônio Silveira Sbissa (CRM/SC), com a presença dos doutores Cyro Soncini (SIMESC),
Rachel Duarte Moritz (CRM/SC), João Pedro Carreirão (CRM/SC), Dimitri C. Dimatos
(SIMESC), Vânio Lisboa (SIMESC), Fabrizio Prazeres Liberato (SIMESC), Rodrigo d´Eça
Neves (ACAMESC), Rafael Klee de Vasconcellos (ACM) (que chegou com a reunião já
iniciada) e André Mendes Arent (ACM). Presentes também as assessoras de imprensa Angela
Muniz (CRM/SC) e Lúcia Py Lüchmann (ACM).
1 – Leitura/Aprovação da Ata anterior (08/04/2015): Dr. Antônio Silveira Sbissa fez a leitura
da Ata da reunião realizada no dia 08 de abril de 2015. Alguns erros de digitação foram
corrigidos, foi feita a substituição de duas palavras e a Ata foi aprovada.
2 – Expediente:
Item a- O juiz, Dr. Silvio Orsatto, coordenador do COMESC, solicita reunião com o comitê de
saúde suplementar do COSEMESC: Não foi definido a data.
Item b – Secretário de Saúde solicita a retomada das reuniões de trabalho com COSEMESC:
Definido a data de 19 de maio de 2015, na SES, às 19h.
3 – Comunicações Curtas:
3.1. Definido reunião com AGEMED para dia 12 de maio de 2015, às 16h em Joinville/SC.
3.2. Definido reunião com UNIDAS em 19 de maio de 2015, às 11h.
3.3. Foi colocado como item de Ordem do Dia (Item 4.4).
3.4. Dr. Cyro informa que será lançada em 21 de maio a Federação Médica Brasileira, com
aproximadamente 20 (vinte) sindicatos médicos dando suporte a esta iniciativa. O SIMESC é
um destes sindicatos.
3.5. Dr. Cyro informa que a Eleição do SIMESC acontecerá no período de 22 a 29 de junho e
será totalmente eletrônica. A inscrição das chapas encerrar-se-á no dia 12 de maio de 2015.
4 – Ordem do dia:
4.1. Dr. Rafael sugere que o XVIII FEMESC, que ocorrerá em Rio do Sul, tenha como eixo
central a Educação Médica. Aprovado por unanimidade. Para dar continuidade, Dr. Rafael ficou
de apresentar para as entidades médicas um esboço do evento até o dia 08 de maio de 2015.
Nas mesas redondas do evento, a Dra. Rachel sugeriu que o moderador fizesse perguntas
provocativas aos convidados, promovendo dinamismo.
4.2. Dr. Rafael informa que a SC Saúde não cumpriu o acordo feito com o COSEMESC. Em
seguida, leu o ofício nº 2165/2015 recebido da SC Saúde. Após discussões, definiu-se agendar
uma reunião com o Sr. Paulo Coelho o mais rápido possível para esclarecer dois pontos
importantes: a) desde quando os honorários médicos elencados estão sendo colocados em
prática, b) cobrar o acordo não cumprido.
4.3. Foi comunicado que o COSEMESC recebeu ofício da Eletrosul dizendo que foi honrado o
compromisso assumido. Dr. Dimitri sugere que seja promovido uma tabela atualizada (quadro
informativo) com os valores de pagamentos dos Planos de Saúde para que todos os médicos
tenham acesso. Foi aprovado por unanimidade esta sugestão e o Dr. Dimitri colocou-se à
disposição para fazer este quadro informativo.
4.4. Dr. Rafael relatou que o atendimento aos usuários dos planos da UNIÃO SAÚDE, nos
hospitais em Jaraguá do Sul/SC foi garantido após uma liminar concedida. A liminar determina
a manutenção integral da prestação de serviços médicos-hospitalares em favor dos pacientes.
O Hospital e Maternidade Jaraguá e Hospital São José haviam se descredenciado de forma
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simultânea do plano e desta forma comprometeriam os serviços prestados aos mais de 38 mil
beneficiários da região. Aguardam-se novas propostas para negociar pagamentos e modificar o
“modus operandi”.
5. Próxima Reunião: Ficou definido que a próxima reunião será dia 10 de Junho de 2015, no
SIMESC, às 19:30h.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador, Rafael K. de Vasconcelos, encerrou a reunião e
eu, Márcia Leonardo Eufrásio, Gerente de RH do CRM/SC, lavrei a presente ata.
Florianópolis (SC), 06 de maio de 2015.

