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- Sede SIMESC
- 19h30min

Aos vinte dias do mês de novembro de 2013 as 19:30h, na sede do SIMESC, foi realizada reunião do
COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga Soncini (SIMESC), com a presença dos Presidentes
Tanaro Bez (CREMESC) e Rodrigo d'Eça Neves (ACAMESC). Também presentes os Drs. Juliano Pereima
(CREMESC), Leopoldo Back (SIMESC), Rafael Vasconcelos (ACM), Eliane Soncini (SIMESC), Laércio
Cadore e André Karnikowski (SIMESC - DR Brusque), Jonas Sebastiany (ABM) e Gilberto Veiga
(SIMESC).. Dr. Cyro deu as boas vindas a todos, agradecendo a presença, e ato contínuo deu inicio a
Pauta especifica.
1. LEITURA E APROVACAO DA ATA ANTERIOR: Foi efetuada a Leitura da Ata da Reunião anterior, de
16 de outubro de 2013, sendo efetuada uma correção: no item 3.c, Comunicações Curtas, onde se lê
"Associação Latino Americana de Queimaduras", leia-se "Federação Latino Americana de
Queimaduras".
2. EXPEDIENTE: Conforme aprovado na Reunião anterior, foi encaminhado oficio à ABRAMURGEM
apoiando institucionalmente o Programa de Educação em Urgência e Emergência patrocinado por
aquela Entidade.
Foi citado, de forma elogiosa, artigo do Dr.Rodrigo d'Eça Neves no jornal "Noticias do Dia", que foi
considerado pertinente e adequado.
3. COMUNICACOES CURTAS: Foi aprovada no Congresso a Lei 12871, que preconiza a inscrição
profissional dos médicos do Programa Mais Médicos no Ministério da Saúde, e não nos CRM. Dr. Cyro, a
respeito das implicações desta Lei, enfatizou sua opinião de que os CRM e o CFM não devem fiscalizar
estes médicos. Dr Tanaro comentou que o CRM/SC acolheu apenas um pedido de inscrição, de um
médico português, e entende que quem não tem registro no Conselho simplesmente não está
qualificado. Dr. Rodrigo comentou que o Ministério da Saúde será completamente responsável pela
incompetência destes médicos sem REVALIDA. Dr. Cyro pede ao Conselho que informe imediatamente
sobre médicos que estejam trabalhando em nosso Estado sem o REVALIDA, para que seus nomes sejam
conhecidos. Informa que a primeira etapa da prova REVALIDA deste ano, teve um índice de aprovações
ainda menor que em anos anteriores.
A ACAMESC participou da Assembléia Geral da Federação Brasileira de Academias de Medicina do
Brasil, no dia 06 de novembro de 2013, em Brasília, onde ocorreu a eleição da nova Diretoria da
Entidade. Dr. Rodrigo fez breve explanação sobre os fatos que transcorreram naquela Assembléia, e
decisões tomadas. O ano vindouro – 2014 – será considerado o "Ano da Fiscalização" pelos CRMs e CFM.
Dr. Tanaro fez breve explanação sobre o assunto, relatando que esta proposta nasceu em 2009, quando
foi criado o Departamento de Fiscalização do CFM, que após 35 reuniões concluiu seu trabalho, com a
edição do Manual de Fiscalização Médico, já aprovado, e que entrará em vigor em maio de 2014. Não
tem qualquer conotação ou relação com os conflitos atuais com o Governo Federal devido ao Programa
Mais Médicos. O Ano da Fiscalização visa estabelecer padrões de procedimento a respeito pelos
Conselhos em todo o Brasil, procurando melhor disciplinar a atividade médica (Resolução 2056/2013
do CFM).
Quanto à crise instalada no Município de Santo Amaro em torno do possível fechamento da Emergência
do Hospital São Francisco de Assis, foi informado que a Prefeitura daquele Município irá realizar
intervenção naquele nosocômio, com a finalidade de normalizar o seu funcionamento com brevidade. A
Comissão de Seguridade da Câmara dos Deputados aprovou proposta que destina 18,7% da Receita
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Corrente Líquida da União para a Saúde, sem a criação de novos impostos.
4. ORDEM DO DIA:
4.1. SAUDE + 10: Dr. Cyro comentou o andamento do Projeto de Lei 321/2013, que até agora tem
sido favorável. Foi encaminhado e-mail SIMESC aos Deputados Federais e Senadores solicitando
seu apoio a este importante PL, sendo obtida resposta de apenas um Senador, Paulo Bauer e dois
Deputados Estaduais, Jorge Teixeira e Antonio Aguiar até o presente momento.
4.2. REMUNERACAO DO MEDICO SES: Dr. Cyro comentou dificuldades e dúvidas em relação a
recentes medidas do Governo do Estado de Santa Catarina estabelecendo melhorias
remuneratórias através de gratificação de produtividade, ate agora ainda não vigentes. Acha que
estas medidas são insuficientes e de resultado incerto, pelo que devemos provocar o debate
acerca da revisão do nosso Salário, em face de recentes melhorias deste obtidas por outras
categorias, como os Promotores Públicos. Após breve debate, decidiu-se que o COSEMESC
encaminhará oficio solicitando revisão salarial em janeiro de 2014. Também decidiu-se pela
convocacao de Diretores Clínicos e Técnicos das unidades da SES, para debater com o COSEMESC
o encaminhamento do assunto.
4.3. PLANOS DE SAÚDE: Será formada comissão para analisar a realidade do atendimento
médico aos Planos de Saúde Suplementar em nosso Estado, para fazer o diagnóstico e traçar
estratégias de ação. A Comissão será formada pelos seguintes membros: pelo SIMESC, Drs. Cyro V.
Soncini, Vanio Lisboa, Leopoldo A. Back. Pela ACM, Drs. Rafael K. Vasconcelos, Sergio Meira, e
Eduardo Usuy Jr. Pela ACAMESC, Drs. Murillo Capela e Nelson Grisard. Pelo CREMESC, Dr. Mario
Cesar Pereira da Silva mais um diretor ainda a ser designado. O Assunto será pautado para a
próxima reunião.
4.4. XVII FEMESC - Brusque 2014: Estavam presentes à reunião, representando a Comissão local
de organização e apoio para o Evento, os Drs. André Karnikowski e Laércio Cadore, pela Diretoria
Regional de Brusque do SIMESC, e o Dr. Jonas Sebastiany, pela Associação Brusquense de
Medicina. Dr. Jonas explanou proposta de mudança da dinâmica do FEMESC, alterando de forma
substancial o formato e os dias e horários tradicionais deste. Após debate acerca dos prós e
contras da proposta, chegou-se a um modelo alternativo, com atividade na tarde e noite da sexta
feira, com coquetel ao final deste dia, e atividade no sábado pela manhã, com a tarde livre e jantar
dançante de encerramento à noite.
Decidiu-se também pela data de 27 e 28 de junho de 2014. A ABM e a DR do SIMESC de Brusque
ficarão responsáveis pela parte social do Evento, especificamente no que se refere ao jantar
dançante e a busca de parcerias e patrocínios locais.
A Coordenação Geral do SIMESC ficará ao encargo do SIMESC. Foi sugerido como tema central do
Evento o assunto "Médico e Política". Nova reunião, no mês de março 2014, deverá ser em
Brusque.
5. PROXIMA REUNIÃO: Dia 11/12/2013, sede SIMESC.
Proposta de Pauta: Remuneração do Médico da SES/SC.
Planos de Saúde
Ata redigida por Leopoldo Alberto Back, Diretor Adjunto de Assuntos Jurídicos – SIMESC.
Florianópolis (SC), 20 de novembro de 2013.
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