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Ata da Assembléia Geral dos Médicos – 07.03.2007
Aos sete dias do mês de março de dois mil e sete, reuniram-se em Assembléia Geral os médicos do Estado de 
Santa Catarina, conforme lista de presença em anexo, às vinte horas, na sede da Associação Catarinense de 
Medicina, sito à Rodovia SC 401, Km quatro, nº 3854, em Florianópolis, SC, com a seguinte Ordem do Dia: 
Item 1. Negociação com o Grupo UNIDAS; Item 2. Assuntos Gerais. Compondo a mesa diretiva da 
Assembléia estavam os seguintes médicos: Genoir Simoni (Presidente ACM e Coordenador COSEMESC) 
Aguinel José Bastian Junior (Vice-Presidente ACM) Anastácio Kotzias Neto (Presidente do CREMESC), João 
Pedro Carreirão Neto (Presidente SIMESC) e Elizabeth Santos Ribeiro (Secretária designada). Inicialmente fez 
uso da palavra o Dr. Genoir agradecendo a presença de todos e faz a leitura do Edital de Convocação. Solicita à 
Dra. Márcia Ghellar, diretora de Defesa Profissional da ACM que faça a leitura da Ata da última Assembléia de 
Médicos, ocorrida em 18 de outubro de 2006. Após a leitura a Ata foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade.  Item 1. Dr. Genoir apresenta um histórico das negociações com o Grupo UNIDAS, salientando 
as diversas reuniões em que acordos foram acertados, mas não honrados. Explanando sobre: Ofício do 
COSEMESC 053/2006 enviado em 28 de setembro de 2006 com a proposta inicial dos médicos: Consulta 
médica no valor preconizado pela CBHPM vigente (4ª edição) sem banda redutora ou de acréscimo. Valor 
estabelecido: R$ 42,00.Demais honorários de procedimentos médicos e Unidade de Custo Operacional - UCO 
acrescidos dos 2,8% (representando a média anual dos indicadores econômicos) e 10% (a título de ganho real 
haja vista a insuficiência dos valores acordados por ocasião da última negociação) a serem aplicados sobre os 
valores ora praticados. Após este ofício acontece uma reunião com o grupo UNIDAS em 08 de novembro de 
2006 sem decisões. Nova reunião em 22 de novembro de 2006 ainda sem conclusão. O COSEMESC se reúne 
com representantes das Sociedades e Departamentos de Especialidades. O Grupo UNIDAS justifica sua falta de 
resposta com os seguintes itens: 1. É necessário aguardar o Balanço das empresas no final do ano; 2. Só após 
essa reunião poderá ser estudado o reajuste; 3. A UNIDAS entrará em contato para agendamento de nova 
reunião. Durante o mês de Janeiro de 2007, a UNIDAS não se manifestou apesar de diversos contatos feitos 
pelo COSEMESC.  Em 18 de janeiro de 2007 o COSEMESC envia ofício convidando a UNIDAS para uma 
reunião em 24 de janeiro de 2007. A UNIDAS cancela tal reunião. Em 05 de fevereiro de 2007 o COSEMESC 
envia novo ofício para a UNIDAS reivindicando o agendamento de uma reunião com urgência. Em 15 de 
fevereiro de 2007 a UNIDAS envia o ofício 06/07 com a seguinte proposta: 1. Vigência a partir de 03.03.2007; 
CBHPM 3a.Edição; Consulta: R$ 38,00 com vigência a partir de 03.03.2007; Portes: reajustes de 1.00% (um 
por cento) sobre os valores nominais atualmente praticados, com vigência a partir de 03.30.2007, ou seja, 
redutor de 18%; UCO: reajuste de 1,0% (um por cento) com vigência a partir de 03.03.2007, correspondendo a 
um valor nominal de R$ 8,21(oito reais e vinte e um centavos), ou seja, redutor de 28,50%. Em 22 de fevereiro 
o COSEMESC responde à UNIDAS por ofício, rechaçando a proposta pelas razões já discutidas, 
principalmente a não implantação da 4a.Edição da CBHPM. Acontece nova reunião com a UNIDAS em 01 de 
março de 2007 onde é informado que está agendada a Assembléia de Médicos de 07 de março de 2007 para 
discutir a negociação e, portanto é urgente a apresentação de uma proposta. Nesta data, sete de março de 2007 o 
GRUPO UNIDAS envia o ofício 07/07 ratificando a proposta anterior. Ao fim de sua apresentação, Dr. Genoir 
abre a palavra à assembléia para os questionamentos e debates. Vários médicos presentes se fizeram ouvir, 
sendo que a grande maioria foi contra a proposta da UNIDAS. Alguns lamentaram o baixo quorum nesta, 
porém urge uma atitude uma vez que os contratos já estão vencidos. Após exaustivos debates e diversas 
sugestões foi colocada em votação proposta do COSEMESC frente ao Grupo UNIDAS: Atendimento em 
regime particular mediante recibo do prestador do serviço para ressarcimento do paciente junto à sua operadora, 
com os seguintes parâmetros:- CBHPM 4a.Edição; Consulta Médica R$ 42,00; Honorários médicos- CBHPM 
com redutor de 8%; UCO-CBHPM com redutor de 20%. a proposta que resultou em 23 a favor e 7 contra. 
Proposta aprovada com 23 a favor e 07 contra. Item 2. Assuntos Gerais: Dr. João Pedro Carreirão explana a 
respeito da tramitação do projeto lei sobre Gratificação de Desempenho e Produtividade e das atividades do 
COSEMESC frente à essa tramitação, com contatos constantes junto aos parlamentares. Dr. Genoir abre 
novamente a palavra à assembléia, não havendo manifestações é encerrada a assembléia da qual eu Elizabeth 
Ribeiro lavrei esta ata que vai assinada por Dr. Genoir Simoni, presidente da ACM e coordenador do 
COSEMESC.


