
                   

          ATA DA REUNIÃO 

Data  -  15 de setembro de 2020 

Local -  Sede CRM 

Horário -    19h30 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, foi realizada a reunião do COSEMESC sob a 
coordenação Dr. Ademar José de Oliveira Paes Jr., presidente da ACM, com a presença dos membros a seguir, 
cuja lista de presença assinada é parte integrante desta ata. Pelo SIMESC os doutores: Cyro Veiga Soncini e Odi 
José Oleiniscki. Pelo CRM-SC o doutor: Daniel Knabben Ortellado e Dr. Juliano Pereima de Oliveira Pinto. Pela 
ACAMESC o doutor: Jorge Abi Saab Neto. Como convidado, esteve presente o Deputado Vicente Caropreso. 
Leitura e Aprovação da Ata Anterior: 1.1 – Ata da Reunião do dia 11 de agosto de 2020. Aprovada por 
unanimidade. 1. Expediente: Não houve. 2. Comunicações Curtas: 2.1 - Retorno reuniões presenciais/5 de 
outubro/SIMESC (SIMESC): Dr. Cyro informou que provavelmente o Simesc retomará as atividades presenciais a 
partir do dia 05 de outubro de 2020. Questionou se o CRM tem algum impedimento quanto a isso? Dr. Daniel disse 
que já está sendo discutido o retorno gradual do expediente dos funcionários do CRM-SC. As reuniões presenciais 
dos Conselheiros ainda não tem previsão de retorno. Possivelmente as reuniões acontecerão de forma híbrida até o 
final do ano. 2.2 - Hospital Tereza Ramos - Escalas COVID (Simesc): Dr. Cyro informou que, mesmo com o aumento 
do número de leitos Covid, houve a organização de uma escala de trabalho para o corpo clínico do Hospital Tereza 
Ramos de modo que não haja sobrecarga de trabalho, o que era uma preocupação do Simesc quando foi decidido 
pelo aumento das alas Covid. Dr. Daniel questionou sobre a ocupação atual dos leitos para Covid do SUS, e Dr. 
Vicente Caropreso disse que tem participado das reuniões do Grupo de Resposta de Ações Coordenadas e informou 
sobre o percentual de ocupação dos leitos Covid no Estado, sendo que a pior situação é a da região Nordeste do 
Estado, com praticamente 90% dos leitos (SUS) Covid ocupados. As demais regiões apresentaram queda na 
ocupação de leitos e no número de novos casos da doença. Em seguida, foi debatido sobre o andamento das 
pesquisas e do posicionamento dos médicos frente ao tratamento precoce e vacinação da população. 2.3 – Eleição 
da nova Diretoria da Associação Catarinense de Medicina: Dr. Ademar informou que o pleito, com chapa única, foi 
homologado no dia 31 de agosto, obtendo sua reeleição para a gestão 2020-2023, e foi parabenizado pelos 
presentes. 2.4 - Troca da Diretoria da Maternidade Carmela Dutra: Dr. Jorge Abi Saab Neto manifestou preocupação 
com a forma como foi realizada a troca da Diretoria da Maternidade e que gerou conflito com o corpo clínico. 3. 
Ordem do Dia: 3.1 - MP 228/Ajustes: Referente à emenda substitutiva global provisória à Medida Provisória Nº 228, 
de 26 de maio de 2020, Dr. Ademar informou aos presentes que esteve em contato com o Secretário de Estado da 
Saúde para tratar sobre as alterações na MP que estabelece medidas temporárias da SES no enfrentamento da 
Covid-19. O texto da emenda será analisado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e contempla algumas das 
reivindicações feitas pelo COSEMESC em reuniões anteriores. Dr. Vicente Caropreso disse que as entidades médicas 
se mobilizaram no momento certo para intervir a favor dos profissionais da saúde junto ao Estado. 3.2 – Eleição 
2020: Dr. Daniel sugeriu fazer um encontro com os candidatos da área médica para ouvir e debater as propostas. 
Após discussão, ficou definido que será concedido um espaço na próxima reunião para a apresentação dos 
candidatos. 3.3 – 3716/20: Dr. Cyro disse que o comunicado do COSEMESC aos Deputados Federais, com 
manifestação contrária à votação do Senado ainda não foi feito. 4. Próxima Reunião: dia 13 de outubro de 2020, na 

sede do CRM-SC. O Simesc irá providenciar o coffee break.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 
pelo Coordenador, e eu Caroline Arnhold Flach, secretária executiva do CRM-SC, lavrei a presente ata. 

Florianópolis/SC, 15 setembro de 2020. 


