
                   

          ATA DA REUNIÃO 

Data  -  07 de junho de 2016 
Local -  Sede SIMESC - Horário - 19h30 

 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do Simesc foi 

realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. João Pedro Carreirão Neto, Tesoureiro do CRM/SC. 

Presentes os doutores Rafael Klee de Vasconcelos, Ademar José O. Paes Jr (ACM), Vânio Cardoso Lisboa, Fabrízio 

Prazeres Liberato, Leopoldo Alberto Back, Renato José Alves de Figueiredo (SIMESC), os Deputados Estaduais 

médicos Vicente Caropreso, Fernando Coruja e Dalmo Claro de Oliveira. Além, da administradora do CREMESC 

Rosane Mara Laguna, Juliana da Silva Coordenadora em exercício do Simesc e das assessoras de imprensas Ângela 

Muniz (CRM/SC) e Lena Obst. (ACM). 

1 – Leitura/Aprovação da Ata anterior: Feita a leitura da ata do dia 13 de abril, que foi aprovada com ressalvas no 

corpo da própria ata. 

2 – Expediente: Nada relatado. 

3 – Comunicações Curtas: Nada relatado. 

4 – Ordem do dia:  

4.1 – Organização do FEMESC (dias 1º e 2 de julho) 

a) nomes dos palestrantes e composição das mesas: Ficou definido os palestrantes e a composição das mesas que se 

dará da seguinte forma:  

Dia 1º de julho – sexta-feira, às 15h30min.  

Mesa redonda: Mercado de trabalho para o médico – demandas e soluções 

Debatedores: 

Presidente – ACAMESC – Luiz Carlos Espíndola 

Secretário – SIMESRSUL – Licínio Argeu Alcantara 

Moderador – ACM – Rafael Klee de Vasconcellos 

Debates: 

ACM – O mercado de trabalho no setor privado (particulares – convênios – cooperativas) – Ademar José de Oliveira 

Paes Junior 

SIMESC – O mercado de trabalho no setor privado (SUS – HUs – OS – Carreira de Médico – Mais médicos – ESF) – 

Leopoldo Alberto Back 

CRM – O trabalho misto – público e privado – João Pedro Carreirão Neto 

19h 30min 

Solenidade de abertura 

Conferência – DEMOGRAFIA MÉDICA E MERCADO DE TRABALHO 

Conferencista – Carlos Vital Tavares Correa Lima – Presidente do CFM 

Coquetel na ACM. 

Dia 2 de julho – sábado, 09h30min às 12h30min 

Mesa redonda: Demografia médica 

Debatedores: 

Presidente – CRM Antonio Silveira Sbissa 

Secretário – ACM – Sérgio Marcos Meira 

Moderador – SIMESC – Vanio Lisboa  

Debates: 

CRM – Questões éticas relacionadas ao mercado de trabalho – Saint Clair Vieira de Oliveira 

ACM – Particularidades do mercado de trabalho para o especialista e para o generalista – Fabricio de Souza Neves 

SIMESC – Que medidas as entidades médicas podem tomar para orientar o médico quanto ao mercado de trabalho?  

Renato José Alves de Figueiredo 

12h30min às 15h15min 

Sessão Plenária 

- Conclusões e propostas 

- Transmissão da Coordenação do COSEMESC 

Encerramento – Almoço na ACM  
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b) hospedagens/passagem palestrantes: A princípio não haverá custo de passagens e hospedagem com os palestrantes. 

c) autoridades para compor a mesa (6 lugares): Será convidado o Dr. Murillo Ronald Capella, Secretário de Estado da 

Saúde Adjunto, para compor a mesa, representando o Governo do Estado. 

d) certificado online: foi aprovado que os certificados serão disponíveis online. Nesses não haverá carga horária, 

porém no verso haverá toda a programação do evento. 

e) placa/homenagem: foi lançado pelo CRM, a proposta de haver uma homenagem do Cosemesc ao Dr. Murillo R. 

Capella. O que foi aprovado pelos presentes. Será elaborado texto para homenagem e enviado aos representantes das 

entidades para aprovação. 

f)  música ambiente coquetel – custo aproximado R$ 700,00: lançada a proposta de que o coquetel tenha música 

ambiente, com o objetivo deixar o ambiente mais aconchegante. Aprovado. 

g) alteração programa solenidade, abertura CRM, coquetel ACM custos de sonorização, locação e flores, seriam 

extras: Sra. Rosane apresenta a planilha de custo e comenta que primeiramente pensou-se em fazer a solenidade de 

abertura na sede da ACM, mas isso teria um custo extra, então traz como proposta de fazer a abertura na sede do 

CRM, sem custos, e o coquetel será na ACM. Aprovado. Comenta ainda que os bloquinhos, foi patrocínio da 

UNICRED, as pastas e canetas já estão prontas, num número de 150 cada e que todos os serviços já estão contratados. 

Quanto ao coquetel o cardápio já foi aprovado e será para 120 pessoas, no valor de R$ 6.000,00. O coffee break para 

80 pessoas e ficará servido durante todo o evento de sexta a tarde. Já o almoço de sábado terá o valor de R$ 30,00 por 

pessoa, por adesão, porém Drs. Vânio e Leopoldo sugerem que seja por conta do evento, após sugestões fica aprovado 

que será pago pela ACM e SIMESC, no entanto, o número de pessoas só será definido no sábado pela manhã. 

4.2. CPI dos medicamentos: Dr. Vanio agradece a presença dos Deputados Estaduais médicos, Vicente Caropreso, 

Fernando Coruja e Dalmo Claro de Oliveira, que relataram os problemas com a falsificação dos medicamentos no 

Estado de Santa Catarina. Dr. Vicente relatou que foi conversado com a Polícia Civil e Polícia Federal e participam 

das investigações junto a CPI. Estão trabalhando para dar uma resposta a sociedade. Dr. Fernando Coruja pede o apoio 

do SIMESC/ACM/CRM para que os ajude nesta CPI. Dr. Rafael Klee e Dr. João Pedro firmaram o apoio, bem como 

Dr. Vanio sugere aos Deputados que façam um convite ao reitor da Universidade Federal de SC (UFSC), citando o 

laboratório da USFC que podem contribuir para análise dos produtos. Dr. Fernando Coruja diz que o objetivo da 

comissão é alertar a população e a opinião pública para esse problema, pois estima-se que 20% dos remédios vendidos 

em farmácias sejam falsificados, e esse índice pode ser maior entre os medicamentos comercializados em academias e 

pela internet. Explica ainda que a comissão vai focar nos remédios industrializados, de academias, vendidos pela 

internet, além dos medicamentos naturais e daqueles comprados por meio de licitação para uso na rede pública. 

Ressalta que falta capacidade de monitoramento em relação ao mercado de medicações falsificadas, não apenas no 

estado, mas a nível nacional, tanto pela Vigilância Sanitária quanto pela Anvisa. Dr. Ademar sugere que também 

peçam apoio a federação das Industrias na qual é diretor, com o objetivo de chegar aos grandes laboratórios. Dr, 

Caropreso esclarece que no primeiro momento a CPI está em Santa Catarina, mas que posteriormente a intenção é 

chegar em todo o Brasil, criando uma legislação federal mais rigorosa e eficaz.  

5. - Próxima Reunião: Data a ser agendada. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Adriano Lucas Gazolla, funcionário SIMESC lavrei 

esta ata.        Florianópolis (SC), 07 de junho de 2016. 


