
                   

          ATA DA REUNIÃO 

Data  -  13 de abril de 2016 
Local -  Sede ACM Horário - 19h30 

 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, na sede do ACM foi realizada a reunião do 

COSEMESC sob a coordenação do Dr. Antônio Silveira Sbissa, Presidente do CRM/SC. Presentes os doutores Rafael 

Klee de Vasconcelos (ACM), Oscar Cardoso Dimatos (SIMESC), Vânio Cardoso Lisboa, Fabrízio Prazeres Liberato 

(SIMESC), Leopoldo Alberto Back (SIMESC), Ademar José O.Paes Jr (ACM), Murillo Ronaldo Capella (Secretário 

de Estado da Saúde em Exercício), Lucia Regina Schultz (Superintendente de Serviços Especializados e Regulação da 

SES) e a assessora de imprensa Angela Muniz (CRM/SC). 

1 – Leitura/Aprovação da Ata anterior: Dr. Rafael abriu a reunião sugerindo que a leitura das Atas seja cancelada 

em respeito à presença do Dr. Murillo Capella, Secretário de Estado da Saúde. Aprovado por todos. 

2 – Expediente:  
2.1 - Dr. Vânio lembrou da Carta de Repúdio referente os Médicos da Perícia. Dr. Rafael solicitou mais tempo e se 

comprometeu a enviar na próxima segunda-feira a decisão se a ACM irá aderir ou não. 

2.2 – Dr. Vânio informou que referente ao documento para a UNIDAS, as assinaturas estão sendo coletadas em 

Criciúma e depois será enviado ao Dr. Rafael. 

3 – Comunicações Curtas: 

3.1 – COMSU – Dr. Rafael informou que dando continuidade ao combinado na última reunião do COSEMESC, foi 

feito, por e-mail, um questionamento entre todos os membros da COMSU, sobre o melhor dia e horário para o 

agendamento das reuniões e infelizmente não houve resposta, assim, novo comunicado foi enviado convocando uma 

reunião para 14 de abril (quinta-feira) e somente Dr. Fabrizio e Dr. Eduardo Usuy confirmaram. Portanto, esta reunião 

será cancelada e nova data agendada na tentativa de presença de membros suficientes para a agilização dos trabalhos. 

Dr. Vanio informou que o Dr. Dimatos se retira da COMSU e em seu lugar virá o Dr. Marcelo Rogelin. 

 3.2 – Dr. Rafael informou e convidou a todos para o 79º Aniversário da ACM que acontecerá no dia 30 de abril, com 

almoço festivo. 

4 – Ordem do dia: 4.1 – Reunião com o Secretário de Estado da Saúde em exercício, Dr. Murillo Capella - Dr. 

Vanio expôs a pauta de reivindicações junto a SES ao atual Secretário, Dr. Murillo Capella. Dr. Murillo explicou que 

não pode tomar medidas decisivas, uma vez que está somente substituindo o Secretário João Paulo Kleinübing que 

deverá voltar no dia 04 de maio de 2016 

4.1.1 – Regulação Estadual – Dr. Murillo passou a palavra à Dra. Lúcia que expôs um breve histórico da situação, 

explicando os estudos feitos sobre a remuneração dos médicos reguladores e os que estão lotados na telemedicina e 

explicou que estes profissionais não foram comtemplados com a RPM, pois na época a consultoria que implantou o 

programa propôs um modelo diferenciado para estes médicos o que não foi implementado por ser incompatível com a 

realidade daqueles profissionais. Que a SES já apresentou novo estudo ao conselho gestor, o qual está sendo avaliado, 

uma vez que implicaria em um aumento de gastos em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por mês, mas explicou 

que a posição da secretaria é em defesa desta proposta e acreditam que podem conseguir efetuar remanejamentos 

internos de forma a viabilizar isto no futuro. Dr. Murillo se comprometeu a conversar com o Conselho Gestor. 

4.1.2 – Pagamento Telemedicina – Dr. Murillo informou que teve conhecimento da proposta há dois meses, explicou 

que a Cojur já se manifestou sobre a proposta e solicitou algumas alterações que foram feitas e apresentadas pela Dra. 

Lucia. Dr. Murillo afirmou seu empenho também neste assunto. 

4.1.3 – Piso FENAM - Dr. Murillo explicou que devido à queda de arrecadação no governo, neste momento não tem 

como implantar algo neste sentido, pois implicaria um desembolso imenso aos cofres públicos e que não há orçamento 

para isto. Mas acredita que logo que o cenário político nacional se defina, as coisas devem melhorar e que poderão 

iniciar os estudos neste sentido. Ele perguntou se tem algum Estado praticando este valor e Dr. Vânio respondeu que 

ainda não. Dr. Murillo relatou que no ano passado a judicialização da medicina representou um desembolso extra aos 

cofres públicos no valor de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). Dr. Leopoldo enfatizou que, se 

realmente a SES tem interesse em discutir uma proposta, sugere a constituição de uma comissão de estudos e trabalho 

para elaborar a proposta que assim estaria pronta quando a situação financeira já estivesse regularizada. Dr. Murillo 

achou interessante esta sugestão, e concordou com ela. 

4.1.4 – Gerais – Dr. Murillo deu ainda algumas informações que achou pertinente. Informou que há intenção do 

Estado abrir concurso público para médicos, mas ainda sem previsão; visitou a Maternidade Carmela Dutra; sobre o 

Hospital de Araranguá ainda não tem resposta, as OS deverão ser revistas conforme anunciado pelo Governador e 

convidou o Dr. Rafael para uma entrevista coletiva da SES, na próxima terça-feira, dia 19, às 9h, a que Dr. Rafael 

confirma. 

5. - Próxima Reunião: 18 de maio no SIMESC. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Elizabeth Ribeiro, secretária executiva da ACM lavrei 

esta ata.        Florianópolis (SC), 13 de abril de 2016. 


