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Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze, às vinte horas, na sede do
CREMESC, foi realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Rafael
Klee de Vasconcellos (ACM), com a presença dos doutores Tanaro Pereira Bez
(CREMESC), Cyro Veiga Soncini (SIMESC), Rodrigo d´Éça Neves (ACAMESC),
Antônio Silveira Sbissa (CREMESC), Rachel Duarte Moritz (CREMESC), Anastácio
Kotzias Neto (CREMESC), Eduardo Nobuyuki Usuy Jr. (ACM), André Mendes Arent
(ACM), Ronaldo Della Giustina (ACM), Fabrizio Prazeres Liberato (SIMESC), Eliane
Silveira Soncini (SIMESC), Daniel Medeiros Moreira (SIMESC), Dimitri Cardoso
Dimatos (SIMESC), Genoir Simoni (UNIMED), Jorge Abi Saab Neto (UNICRED
Central), Júlio César Gonçalves (UNICRED Florianópolis) e dos deputados Vicente
Augusto Caropreso, Serafim Venzon, Dalmo Claro de Oliveira e Carlos Fernando
Coruja Agustini. Presentes também as assessoras de imprensa Angela Muniz
(CREMESC), Carla Cavalheiro (SIMESC) e Lena Obst (ACM). O presidente do
CREMESC, Dr. Tanaro Pereira Bez, iniciou agradecendo a presença de todos e deu
as boas-vindas à nova casa do CRM-SC. Informou que a nova sede foi construída
com dinheiro dos médicos de Santa Catarina, com a ajuda do CFM, e não com
recurso público. Disse, ainda, que a construção contou com a ajuda dos conselheiros
da Comissão de Obras. Desejou que o encontro fosse proveitoso para todos e
passou a palavra para ao coordenador do COSEMESC. Dr. Rafael agradeceu ao Dr.
Tanaro e explicou o porquê da reunião ser no CRM: “Foi uma maneira de o Conselho
abrir as portas para mostrar a nova sede”. Agradeceu a presença de todas as
entidades e dos deputados e justificou a ausência do deputado Antônio Aguiar, que
estava em viagem. Falou do sucesso do COSEMESC nos assuntos da medicina com
a união das entidades e de tantas conquistas. Agradeceu ao SIMESC, à ACAMESC,
às UNIMEDs presentes, e parabenizou os cinco médicos que são deputados, entre
40, e afirmou que isso é uma conquista para que se possa ajudar a melhorar a
situação do médico e da população. Abriu a palavra aos outros membros do
COSEMESC e posterior aos deputados. Dr. Cyro se manifestou dizendo que Dr.
Rafael falou pelo SIMESC. Dr. Rodrigo manifestou sua satisfação em estar presente
ao momento histórico. Dr. Jorge, da UNICRED Central, louvou a iniciativa em
promover a reunião, criando um canal de comunicação com os deputados e
agradeceu a publicação de seu artigo pela ACM. Agradeceu, ainda, a presença dos
colegas deputados para que as manifestações da classe médica sejam ouvidas e
ponderadas e também por poder ouvir deles o que precisam para os seus pareceres
e votações. Dr. Júlio, da UNICRED Florianópolis, se manifestou dizendo que ficou
feliz em receber o convite para a reunião em um momento político tão delicado. Dr.
Genoir, da UNIMED, agradeceu o convite e afirmou que estava muito à vontade em
estar do encontro, pois, por muito tempo, esteve à frente do COSEMESC, lutando
pelos direitos dos médicos e pela melhoria da medicina para a população. Ele
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demonstrou sua satisfação em ver os colegas deputados presentes pela importância
que é ter um parlamentar médico ao lado das entidades para que, ao longo dos
quatro anos, possa ser construído um caminho melhor para a sociedade. Dr.
Anastácio, do CREMESC, reforçou a importância da reunião e do trabalho que vem
sendo feito pela ACM e pelo SIMESC. Destacou, ainda, que não poderia haver
momento melhor para o encontro e falou da felicidade de ver cinco colegas médicos
entre os 40 deputados, representando a classe médica. Dr. Usuy se manifestou
dizendo que a ACM sempre esteve como braço direito da Assembleia, ao lado dos
deputados, dando apoio, e, agora também esperam contribuir. Deputado Venzon
agradeceu a oportunidade de estar presente e cumprimentou o presidente do
CREMESC pela estrutura e pelo posicionamento do Conselho. Cumprimentou o Dr.
Rafael e o vice, pelo apoio dado pela ACM. Saudou toda a diretoria da ACM.
Agradeceu ao Dr. Cyro pelo trabalho do sindicado, que tem melhorado muito as
condições de trabalho do médico e a relação medico-patrão. Afirmou que o que ele
fará pela categoria, prefere dizer que trabalhará junto com as entidades, em tudo que
vise à melhoria do atendimento médico à população. Deputado Coruja cumprimentou
os presidentes das entidades do COSEMESC e também os outros presidentes das
entidades. Contou que, durante seu mandato como deputado federal, não participou
da Comissão de Saúde do Congresso, mas, agora na ALESC, ele faz parte da
Comissão de Saúde e está vendo a importância de fazer algumas mudanças.
Garantiu estar mais comprometido com algumas questões que realmente precisam
de mudança. Colocou dois pontos que precisarão do apoio das entidades. O primeiro
é como se propor uma ementa constitucional. E estão começando a trabalhar uma
proposta para ementa com a finalidade dos municípios e estados terem mais
recursos para a saúde. O outro ponto é que querem apresentar uma ementa para a
Constituição estadual aumentar para 15% os recursos para a saúde. Porém, para
evoluir, os deputados precisarão do apoio de todos. Deputado Caropreso
cumprimentou a todos os presidentes das entidades. Contou que algumas pessoas
perguntavam a ele o que ele iria fazer na Assembleia. E ele se perguntava o que ele
queria fazer lá, e ele viu que precisava ajudar a sociedade, que está carente de
saúde. Viu também que eles precisam das entidades para que se consigam mudar
o que querem. Lembrou ainda que o que mais chamou sua atenção foi que a verba
da saúde vai de mal a pior. Dr. Dalmo cumprimentou os presentes e garantiu que se
sentiu à vontade com o convite, pois todos são colegas e professores, e louvou a
iniciativa do encontro que, com certeza, seria muito produtivo. Que o principal
objetivo é melhorar a saúde, e afirmou que a porta do seu gabinete está aberta para
trocar ideias sobre os assuntos pertinentes a saúde. 1 – Reajuste salarial dos
médicos servidores públicos da SES/SC, tendo em vista o piso FENAM. Dr. Rafael
deu início à conversa sobre o assunto e falou sobre a questão, pois em reunião com
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os médicos do Estado surgiu a insatisfação deles em não ter o piso FENAM. Outro
ponto abordado foi o SC Saúde, q foi colocado no lugar da Unimed para os
servidores estaduais e que ainda não chegaram ao valor. Foi combinado que haveria
uma progressão nos honorários, mas até então não evoluiu. Dr. Cyro falou que os
deputados receberam por escrito o que está acontecendo com relação o piso
FENAM. Comentou que foi pedido uma reunião com o secretário de Administração
e que não sabia se serão recebidos. E disse que precisarão da ajuda dos deputados
para abrir a porta para reunião. Dr. André se manifestou agradecendo por estar na
reunião, principalmente por eles serem os representantes dos médicos na
Assembleia. Dr. Tanaro cumprimentou os deputados presentes e fez um apelo
dizendo que tem vivido problemas Conselho, que tem dificuldade para que os postos
de saúde e as secretarias municipais de saúde se registrem no CRM. Contou que
não são todos os municípios, mas é a maioria que estão à margem da lei,
principalmente porque não têm um responsável técnico, que conforme exige a lei
tem que ser um médico. Colocou que há tratativas com o Tribunal de Contas do
Estado, com o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, com o
Ministério Público no sentido de equacionar esta questão. O segundo assunto levado
pelo Dr. Tanaro foi sobre os problemas que os médicos estão enfrentando devido a
Lei que autoriza os delegados de polícia a requisitar documentos na instrução de
investigações, e que o CRM já está em tratativas com o secretário de Segurança
Pública. Outra questão levantada foi a violência obstétrica, questão que preocupa
muito os médicos obstetras e esteve presente no Fórum de Ética Médica do
CREMESC, principalmente no que diz respeito à remuneração e à responsabilidade
das doulas e dos médicos. Como último item, o presidente do CRM disse ao
deputado Caropreso que a preocupação com a aposentaria é compartilhada com a
classe médica, mas que o médico vive uma situação de exceção porque algumas
especialidades da medicina não possibilitam que o tempo de trabalho seja muito
longo, e que a idade que está sendo levantada no Congresso é considerada perigosa
para o exercício da medicina. Afirmou que algumas especialidades têm uma
longevidade maior, mas outras, como as cirúrgicas e intensivistas têm uma vida mais
curta. Dr. Tanaro agradeceu a presença dos deputados e pediu o apoio nas questões
citadas. Dr. Coruja pediu ao Dr. Tanaro o número da lei que os delegados estão
usando para pedir prontuários para que eles possam tomar providências, pois o sigilo
médico deve ser preservado. E perguntou o que eles podem fazer no caso da
violência obstétrica. Dr. Jorge respondeu que, atualmente, há enfermeiras que
descrevem alguns atos médicos como violência obstétrica, exemplificou situações e
se colocou à disposição para ajudar os deputados munindo-os de informações sobre
o assunto. E complementou dizendo que concorda com o deputado Caropreso sobre
a distribuição da verba para a saúde e que esta deve obedecer critérios técnicos. Dr.
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Cyro se manifestou dizendo que não há nenhum projeto de lei sobre violência
obstétrica tramitando na Assembleia. Contou que, no ano passado, o Sindicato
emitiu parecer e entregou aos deputados, que foi arquivado por término de
legislatura. Se houver um projeto sobre o assunto, as entidades vão ajudar os
deputados com informações. Ele lembrou que o que há, de fato, é um projeto sobre
doulas, para o qual o deputado Coruja pediu a opinião do Sindicato e que, na próxima
semana, será entregue. Se os deputados pedirem a ajuda às outras entidades, todas
vão colaborar. O presidente do SIMESC garantiu ainda que a entidade está a par de
tudo que tramita na Assembleia. Dr. Cyro reforçou que os deputados são a fala dos
médicos na Assembleia e que, se trabalharem em parceria com as entidades
médicas, o benefício não será apenas para a classe e mas para toda a sociedade,
que se beneficiará de uma medicina de qualidade. Finalizou revelando que a próxima
edição da revista do SIMESC será sobre a caótica situação do HU. Deputado Vezon
informou que há problemas na ALESC sobre as formalidades, que, no ano passado,
ele pediu uma diligência sobre o projeto das doulas e não conseguiu. Dr. Rafael
agradeceu a presença de todos e contou que a ACM tem trabalho em todos esses
projetos e tem 21 projetos com relação à saúde. E colocou a ACM à disposição para
ajudar os deputados sempre que houver algum questionamento. Afirmou ainda que
as questões podem ser levadas ao Sindicato, ao Conselho e que é importante que
haja opiniões e que estas sirvam para respaldar as decisões dos parlamentares.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Cláudia de
Campos Bunn, Secretária Executiva do CREMESC, lavrei a presente ata.
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