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Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e catorze, às dezenove horas, 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), Rodrigo D’Eça Neves (ACAMESC), João Pedro Carreirão
Neto (CREMESC), Armando José d’Acampora (CREMESC), Eliane Silveira Soncini (SIMESC), Rafael Klee
de Vasconcelos (ACM), Gilberto Digiacomo da Veiga (SIMESC), Dimitri Cardoso Dimatos (SIMESC)
Presentes, também, o advogado Rodrigo J. Machado Leal (SIMESC) e jornalistas Camila Spolti Pereira
(SIMESC) e Ângela Muniz (CREMESC).
1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr. Dimitri fez a leitura da Ata do dia 18 de março que foi
aprovada.
2. Expediente:
2.1. Dr. Cyro apresentou cópia do ofício enviado aos Secretários da Administração, Fazenda e Saúde referente
à decisão dos médicos, tomada na AGE de 2 de abril, e também cópia da ata da referida assembleia.
3. Comunicações Curtas:
3.1. MP 196/2014 (SIMESC): Dr. Cyro discorreu sobre a publicação feita pelo governo referente ao
pagamento dos médicos, explicou o que está na medida provisória, no que diz respeito a valores, e o que ficou
acertado com o governo.
3.2. PL 6964/10 (CREMESC): Dr. Tanaro informa que recebeu na tarde de hoje comunicação vinda do CFM
sobre o Projeto de Lei que tramita desde de 2010 no Congresso Nacional. Este PL foi apresentado na
Comissão de Justiça e Cidadania e solicitou mobilização no sentido de que o deputado que pediu vistas do
projeto não o modificasse. O Presidente do CREMESC complementou dizendo que entrou em contato com o
Delegado da Delegacia Regional do CREMESC de Blumenau para tentar conseguir falar com este deputado
(Décio Lima), que é da cidade, sobre o assunto.
4. Ordem do Dia:
4.1 Serviço de Nefrologia HGCR / solicitação: Dr. Cyro iniciou relembrando a extensão da gratificação ETI
para os médicos lotados nos centros cirúrgicos e entregou aos presentes ofício recebido dos médicos do
serviço de nefrologia do Hospital Governador Celso Ramos que pedem para que seja estendida a gratificação
ao serviço de nefrologia, já que trabalham vinte e quatro horas. Dr. Tanaro se manifestou dizendo que há
hospitais públicos em todo o estado e que então dever-se-ia aplicar a todos. Dr. Joao Pedro falou que a
questão é de critério, deve-se estabelecer um padrão, pois desde o início a intenção era privilegiar as áreas
críticas. Ele não vê necessidade de gratificação separada, acha que os argumentos não são consistentes. Dr.
Rodrigo se manifestou dizendo como era feito no passado em alguns hospitais. Dr. Cyro reforçou que eles não
estão em área crítica e por isso entende que não têm direito. Todos concordam. Assim será dada a resposta.
4.2. Ofício Serviço Obstetrícia Hosp. São José – Criciúma: Dr. Rafael expôs sobre o oficio recebido por email referente à paralisação do serviço de obstetrícia do Hospital São José de Criciúma. Dr. Tanaro informou
que o conselho também recebeu o ofício e já deu o encaminhamento cabível.
4.3 – Planos de Saúde:
4.3.1 – Acordos Eletrosul / SC Saúde: Dr. Cyro comentou que foi com o Dr. Leopoldo à Eletrosul para
resolver a pendência com aquela empresa. Hoje, dia vinte e três de abril, recebeu a confirmação da adoção
pela Eletrosul da CBHPM vigente e plena a partir do dia primeiro de maio. A idéia é publicar um boletim do
COSEMESC informando sobre o assunto. Dr. Cyro continuou falando agora sobre o SC SAUDE, dizendo que
recebeu documento informando que ainda não tem posição sobre o cumprimento do acordo com o
COSEMESC. Ele encaminhou um oficio e obteve a resposta que foi distribuída aos participantes da reunião.
Ele irá cobrar uma resposta objetiva sobre o assunto. No boletim do COSEMESC deverá ser exaltado o
assunto Eletrosul e comentada a questão SC SAUDE.
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4.3.2 - Pesquisa (encaminhamentos) – Dr. Cyro questionou se alguém viu a pesquisa e disse que está difícil
trabalhar (fazer a pesquisa) nessa área de plano de saúde, pois o caminho não é muito fácil e claro. Ele
comentou sobre a pesquisa feita anteriormente informando que mais médicos responderam a pesquisa
anterior, do que a pesquisa atual. E detalhou os números da pesquisa. Ele discorreu sobre as sugestões dadas
pelos médicos que responderam à pesquisa. Os participantes debateram sobre o assunto no que diz respeito
aos planos de saúde. Será pautado oportunamente.
4.4 - XVII FEMESC (Brusque) - “fechar” programação: Dr. Cyro questionou sobre o horário do FEMESC e
sugeriu que seja prolongado para vinte minutos o tempo para cada debatedor, pois ele acha muito curto para a
apresentação dos temas. O horário passaria a ser das 15h30min às 18h30min e 9h00min às 12h00min. Ele
falou sobre a programação dos debates e pediu sugestões. Dr. Armando e Dr. Rodrigo disseram que está boa
desta forma. O Coordenador questionou o Dr. Tanaro sobre a mesa de outro conselho, o presidente do
CREMESC respondeu que ele já conversou com o presidente do CREMERS e fez o convite. Dr. Rodrigo
comentou que seria bom convidar o Dr. Ayub, pois ele é conselheiro federal e está na comissão do federal e
também está ligado as interdições no Rio Grande do Sul. Dr. Cyro complementou dizendo que o Dr. Tanaro
dará os nomes do CREMESC e do CREMERS para a mesa de fiscalização. Dr. Tanaro sugeriu que também
fosse convidado o CRM do Paraná. Sobre o Ministério Público ficou decidido que o Dr. Aguinel iria convidar
um promotor e Dr. Cyro pediu ao Dr. Rafael para verificar se já foi convidado. Para a solenidade de abertura,
Dr. Aguinel ficou de conversar com o deputado Mandeta. Dr. Cyro falou que para a mesa foi sugerido por
Brusque o deputado Venzon, mas já haviam falado no deputado Aguiar. Dr. João Pedro e Dr. Armando
entendem que deva ser o deputado Aguiar, pois este está mais próximo dos médicos. Dr. Cyro sugeriu o nome
do Dr. Murilo Capella para participar da mesa como gestor médico. Dr. Tanaro discorreu que a intenção do
FEMESC não é homenagear e sim debater. Dr. Armando questionou qual é o objetivo da mesa, um debatedor
que é a favor dos médicos ou contra. Se for a favor os nomes do Dr. Murilo Capella e do Dr. Renato Castro
estão bem indicados. À noite de sábado haverá um jantar de confraternização, à tarde haverá traslado para
passeios na cidade que foi sugerido pela Associação Brusquense de Medicina. O primeiro evento no sábado à
noite será a transmissão do cargo de coordenador. Dr. Cyro sugeriu que cada entidade fizesse no máximo duas
homenagens na solenidade da noite. O Coordenador leu a carta recebida pela Associação sugerindo os nomes
dos homenageados de Brusque e alguns deles já são falecidos. Dr. Cyro passou os nomes dos homenageados
do SIMESC. Dr. Rodrigo sugeriu que a homenagem aos médicos falecidos fosse feita com todos ao mesmo
tempo e os vivos separados. Nem todos concordam. A idéia finalmente aprovada é pela homenagem somente
aos colegas vivos. O Coordenador convidou os participantes da reunião para ir a Brusque no dia 6 de maio
para verificar o ambiente onde será feito o evento, com horário a definir, que será enviado em breve por email.
5. Próxima Reunião: Próxima reunião dia 14 de maio, às 19h30min na ACM.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Cláudia de Campos Bunn, Secretária
Executiva do CREMESC, lavrei a presente ata.
Florianópolis (SC), 23 de abril de 2014
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