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Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do
CREMESC foi realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga Soncini (SIMESC),
com a presença dos doutores Tanaro Pereira Bez (CREMESC), André Mendes Arent (ACM), Fabiana Rebelo
P. Costa (Maternidade Carmela Dutra), Sérgio Marcos Meira (ACM), Libório Soncini (Hospital Governador
Celso Ramos), Armando José d’Acampora (CREMESC), Aguinel Bastian Júnior (ACM), João Pedro
Carreirão Neto (CREMESC), Valmor Elpo (Hospital Governador Celso Ramos), Luiz Fabiano de Miranda
Gomes (Instituto de Cardiologia de Santa Catarina), Anastácio Kotzias Neto (CREMESC), Dimas Espíndola
(Hospital Regional de São José), Vânio Cardoso Lisboa (SIMESC), Eduardo Nobuyuki Usuy Jr. (ACM),
Rodrigo D’Eça Neves (ACAMESC), Antônio Silveira Sbissa (CREMESC), Marcos Venício G, Joaquim
(Instituto de Cardiologia de Santa Catarina), Fábio Gaudenzi de Faria (Hospital Nereu Ramos), Renato César
L. Polli (SIMESC), Concetta Esposito (ACM/Hospital Nereu Ramos), Rachel Duarte Moritz (CREMESC),
Murillo Capella (AMB/Hospital Infantil Joana de Gusmão), Rafael Franco da Silva Medeiros (Maternidade
Carmela Dutra), Rafael Klee de Vasconcelos (ACM), Eliane Silveira Soncini (SIMESC), Cesar Ferraresi
(SIMESC), Marise Rodrigues (Hospital Regional), Ricardo Camargo Vieira (Vereador/ Hosp. Florianópolis),
Wilson Lima (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) e o Deputado Estadual Jailson Lima. Presentes,
também, o advogado Erial Lopes de Haro (SIMESC), as jornalistas Camila Spolti Pereira (SIMESC), Ângela
Muniz (CREMESC) e Lena Obst (ACM). Dr. Tanaro agradeceu a presença de todos e comentou que é a
última reunião do ano e passou a palavra ao Dr. Cyro que deu início a reunião pedindo a leitura da ata.
1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr. João Pedro fez a leitura da ata da reunião do dia 20 de
novembro de 2013 e Dr. Tanaro complementou a ata informando no item 4.3 que o diretor do CREMESC Dr.
Anastácio Kotzias Neto será o outro integrante da comissão de honorários. Aprovada.
2. Expediente:
2.1. Dr. Cyro comentou sobre a programação do FEMESC e que, no sábado, será diferente, que não haverá
baile e sim um jantar de confraternização, porém deverá ser debatido mais detalhadamente na reunião de
fevereiro de 2014, inclusive os temas.
3. Comunicações Curtas:
3.1. Escala Clínica Médica Hospital Florianópolis/dezembro (SIMESC) – Dr. Cyro falou que a escala do
Hospital Florianópolis ainda está com problemas e que já encaminhou denúncia a corregedoria do CREMESC
e mesma está com o Dr. Rodrigo Bertoncini, Corregedor-Adjunto do CREMESC, que já está tomando as
providencias necessárias.
3.2. PL 0529.7/2013 Deputado Jailson Lima (SIMESC) - Dr. Cyro passou a palavra ao Deputado Jailson. O
deputado explicou o projeto de lei de sua autoria sobre o repasse de verbas dos poderes constituídos para a
saúde. Ele mostrou, em material próprio, o que acontece com os repasses e também o que é pago a juízes,
promotores e procuradores. Informou que hoje os poderes se reuniram e o TJ concordou em fazer o repasse.
Ele falou que deve-se solicitar reunião com o governador, com todos os deputados médicos e também as
entidades médicas. Encerrou pedindo o apoio de todos. Dr. Cyro comentou que ainda é um projeto e
questionou o que ainda falta para ser aprovado. O deputado respondeu explicando o que ainda está
acontecendo para ir à frente o projeto e reforçou mais uma vez a necessidade da reunião com o governador.
Dr. Cyro deixou a palavra em aberto, Dr. Rodrigo questionou se há justificativa dos órgãos para devolverem
os valores. O Deputado Jailson explicou o porquê das devoluções. E falou para que serve a devolução e que
ainda não sabem quanto vão devolver e nem em que será investido. Dr. Aguinel agradeceu a presença do
Deputado e a explicação e continuou falando sobre as câmaras técnicas. A câmara técnica da ACM, em
conjunto com as sociedades de especialidades, existe desde 2006, já foi colocada à disposição e nunca foi
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usada. Ele deixa a ACM a disposição para mostrar como funcionam as câmaras técnicas. Feito
questionamento se foi dado ciência ao MPF, já que o deputado disse que há crime fiscal, por parte dos
promotores. O senhor Jailson informou que levará ao MPF em Brasília justamente por esta razão. Dr. Tanaro
comentou que existe um comitê do conselho nacional de justiça, o COMESC, e falou sobre a reunião com a
secretária da saúde há duas semanas, e que foi falado na reunião sobre a câmara técnica que o Dr. Aguinel
citou anteriormente. Na reunião sugeriram que a ACM tenha uma cadeira no COMESC pensando justamente
na importância da CATEME. Dr. Cyro agradeceu a presença do deputado e também que espera que no ano
que vem haja mais verba para a saúde. O senhor Jailson informou que só no ano que vem deverá ser gasto na
SES mais de 200 milhões só em judicialização da saúde.
4. Ordem do Dia:
4.1. Sugestão para horário das reuniões do COSEMESC – Dr. Tanaro sugeriu que as reuniões do
COSEMESC quando acontecerem no SIMESC ou no CREMESC sejam às 19h. Dr. Cyro sugeriu que quando
for no CREMESC seja as 19h e no SIMESC e ACM, às 19h30min. Foi acatado por todos.
4.2. Planos de Saúde - estratégia para 2014 – Dr Cyro explicou que em 2012 o SIMESC fez uma pesquisa
junto aos médicos sobre os planos de saúde, em 2013 a ACM fez o mesmo. E por causa do mais médicos não
foi pautado no segundo semestre de 2013, por esta razão será feito em 2014 e explicou como será o
formulário para ser respondido. Dr. Cyro sugeriu que as jornalistas encaminhem já os questionários aos
médicos para no começo do ano que vem, já esteja encaminhado e com resultados. Questionou se o Dr.
Aguinel e o Dr. Tanaro concordam. Dr. Aguinel concordou e sugeriu que os departamentos de informática da
ACM e do SIMESC conduzam a pesquisa. Dr. Rodrigo disse que há uma descompreenção do que seria uma
cooperativa médica, e pede que seja incluída na pesquisa o que os médicos acham o que é a Unimed. Acatadas
as sugestões. Dr. Tanaro discorreu sobre a época que o Dr. Usuy era o presidente da comissão de honorários, e
continuou dizendo que o conselho participa mais como um apoiador, pois é o que se pode fazer como
conselho.
4.3. Remuneração dos médicos/SES:
a. Ofício ao Governador: Dr. Cyro começou falando sobre o que deverá ser feito para o ano que vem e diz que
convidou os diretores clínicos e alguns diretores gerais dos hospitais públicos da Grande Florianópolis. Pediu
a apresentação de todos para facilitar a conversa. Dr. Cyro falou que iniciará com a leitura do ofício ao
governador. Ele pediu para fazer a adequação hoje para ser enviado o mais rápido possível ao governador e
solicitou que Dr. Aguinel fizesse a leitura do oficio e anotasse as sugestões de mudança para posteriores
alterações. O Coordenador do COSEMESC comentou que o texto foi feito com a participação das entidades.
Dr. João Pedro comentou que no oficio está tudo muito bem colocado e que só falta saber se no orçamento do
Estado 2014 para existe proposta para aumento dos médicos. Dr. Rodrigo propôs que no plantão em branco
no Hospital Florianópolis seja colocado que não houve nenhuma inscrição para o concurso. Dr. Ricardo,
vereador, falou que a situação do Hospital Florianópolis é simbólica, pois não conseguiram trazer nenhum
profissional para o hospital. Agora tem um processo seletivo aberto e que haverá, com certeza, pagamento
diferenciado e que seria bom ser colocado este ponto também. Dr. Cyro argumentou em contrário, pois
haveria mistura dos assuntos, o principal é o aumento dos médicos. Dra. Marise se manifestou, agradeceu o
convite e fez comentários sobre a situação do Hospital Regional de São José, e questionou de quanto seria o
valor do aumento salarial. Dr. Cyro disse que primeiro irá verificar o orçamento e vai ver se é interessante, se
não for será aumento FENAM. Dr. João Pedro lembrou que se o orçamento já estiver aprovado já se sabe o
governador irá dizer: “que não pode fazer nada”.
b. Decreto que “dispõe sobre as normas de funcionamento do Plano de Gestão da Saúde” - Dr. Cyro explicou
que já foram aprovadas e virou decreto lei, mas que não favorece o médico e dá uma falsa impressão sobre os
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salários. Dr. Murillo Capella falou que teve acesso ao decreto e que ainda não está fechado, ainda faltam
alguns itens que estão sendo estudados. Dr. André mencionou a lei n° 16.160 de 7 de novembro de 2013, que
gerou o decreto e explicou os detalhes da lei que foram regulamentados pelo decreto, ela está flexibilizando
algo que eles já têm direito adquirido. Ele falou sobre as metas e que seriam chamados os diretores dos
hospitais para tratar das metas, mas isso não aconteceu. Isso preocupa, pois as entidades médicas tiveram boa
fé com o governo, mas eles não cumpriram o que foi debatido. Os diretores dos hospitais debateram e
expuseram seus entendimentos sobre o decreto-lei do Governo do Estado. Dr. Murillo Capella se manifestou
sobre o assunto e expôs suas experiências participando da criação do decreto e informou que ele e o Dr.
Renato Castro eram os únicos médicos a participar. Fez uma explanação sobre o assunto até chegar no
decreto-lei em questão. E continuou dizendo que tem que ser criado algo para dar estímulo para o médico
trabalhar e é isso que o decreto quer fazer. Ele fala que o Dr. Renato irá conversar com cada corpo clínico dos
hospitais para estabelecer as metas. Dr. Cyro fez mais comentários sobre o decreto em alguns pontos que são
positivos e fala que o que não está bem resolvido é o salário do médico. Dr. Cyro sugeriu que se cobre do Dr.
Renato a reunião sobre o salário dos médicos. Dr. Aguinel se manifestou sobre o assunto e colocou a posição
da ACM: que se o governo “roer a corda” sobre o que prometeram, a ACM estará fora do apoio da ideia do
decreto, que foi apresentado às entidades médicas. Dr. Aguinel falou ainda, que concorda com o Dr. Murilo
que sejam construídas as metas conversando com as unidades de saúde. Dr. Aguinel sugeriu que o Dr. Capella
comunique ao comitê o que o COSEMESC discutiu na reunião de hoje para que haja melhora no que está no
decreto. Dr. Cyro propôs que se vá direto ao Dr. Renato conversar sobre o assunto. Dr. Rodrigo sugeriu que
cada diretor amanhã mesmo já se reúna com o corpo clinico e já pense nas sugestões para o decreto. Dr.
Tanaro falou que há muito tempo não participa dos hospitais públicos, mas pergunta há quanto tempo não se
internam celebridades nos hospitais. E comentou sobre a visita da presidente que solicitou que fosse reservado
local especial no Hospital de Caridade e quando foi questionado a comitiva de saúde da presidência o porquê
da reserva, foi dito que não confiavam nos hospitais públicos.
c. Estratégia para 2014 – está em elaboração.
5. Próxima Reunião: Próxima reunião em fevereiro, na ACM, com data a ser definida.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Cláudia de Campos Bunn, Secretária Executiva do
CREMESC, lavrei a presente ata.

Florianópolis (SC), 11 de dezembro de 2013
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