ATA DA REUNIÃO
Data 17 de setembro de 2019
Local Sede ACM
Horário - 19:00h
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, às dezenove horas, na sede da
Associação Catarinense de Medicina foi realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro
Veiga Soncini, presidente do SIMESC, com a presença dos membros a seguir mencionados, cuja lista de
presença assinada faz parte integrante desta ata. Pela ACM os doutores: Ademar José de Oliveira Paes
Junior, Ernani Lange de S.Thiago. Pelo CRM-SC os doutores: Marcelo Neves Linhares, Daniel Ortellado,
Juliano Pereima Pinto, José Eduardo Goes. Pelo SIMESC os doutores Cyro Veiga Soncini, Leopoldo Back,
Roman Leon Gieburowski Junior e Douglas Barbosa. Pela ACAMESC o doutor Jorge Abi Saab Neto. Pela
SCPediatria as doutoras Rosamaria Medeiros e Silva, Leila Denise Cesário Pereira, Lissandra S.Mafra
Andujar. Pela SOGISC os doutores Jean Louis Maillard e Ricardo Maia Samways. Presente também o
Deputado Dr. Vicente Caropreso.
1.

Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior ocorrida em 06.08.2019: Aprovada

2.

Expediente: Não houve itens.

3.

Comunicações curtas:

FEMESC (judicialização/Financiamento). Dr. Cyro lembra que estes dois assuntos foram rediscutidos
no FEMESC e devem estar sempre ativos. Dr. Ademar informa que tem uma solicitação de audiência com o
Secretário de Saúde e assim que for confirmada, ele falará sobre estes itens também. Dr. Ademar comenta
que uma ideia é tentar manter o duodécimo da saúde para este ano. Devido ao Governo ser contrário ao
duodécimo de outras instituições, então não aprova o da saúde. Mas, mantendo na linha orçamentária, já
é um bom andamento. Dr. Ademar informa que em junho houve a troca do novo Procurador Geral do
Estado e que ele esteve presente conversando com o novo Procurador. O MP tem uma ação com o
Governo Colombo exigindo a transferência dos recursos por via decimal.
Carência de Pediatras / Hosp. Ibirama – Dr. Cyro levanta a questão da carência de pediatras na rede
pública de hospitais do interior de SC e pergunta ao CRM qual a posição da entidade? Dr. Ortellado
informou que o CRM envia a resposta usual de que é o Município que deve resolver a questão. Dr. Marcelo
salientou que o CRM entra em ação quando o médico envia uma solicitação. Quando é recebido somente
uma comunicação, não há como o CRM agir. Dr. Cyro então informa que o SIMESC irá amanhã em reunião
com o Superintendente em busca de uma resposta para solucionar o problema. Diante da resposta será
feita uma denúncia oficial ao CRM e/ou MP ou o próprio SIMESC empreende uma ação civil. Dra.
Rosamaria observa que o que acontece muito é a terceirização de pediatras no interior. Contratos e
salários muito pequenos.
4.

ORDEM DO DIA

4.1
–PL 1549/2003 – DEP. CELSO RUSSOMANO (libera o exercício profissional da acupuntura). Dr. Cyro
lembra da ação de mobilização em prol da especialidade de acupuntura. Dr. Ademar informa que ligou
para o Dr. Lincoln, presidente da AMB que informou já existir uma rede de contatos de pessoas afetas às
causas médicas. Dr. Marcelo lembrou que foi informado que existe no CFM um colaborador em função de
lobby pelos médicos e que este trabalho deve ser melhor utilizado. O COSEMESC permanecerá atento.
4.2
Parto Humanizado Hospitalar (presença SOGISC / Soc. Pediatria – Dr. Cyro traz para discussão a
criação da “Casa de Parto”. Elogiou a atitude do CRM que emitiu resolução dizendo que: “médico está
proibido de atuar em áreas onde não haja médicos” e “deve notificar os agravos ao CRM para que sejam
apuradas as responsabilidades”. Para discutir este assunto foram convidados para a reunião de hoje
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representantes da SCP e SOGISC. A posição do SIMESC é abrir uma ação civil contra a abertura de tais
lugares. Todos concordaram que apesar de a mídia focar essa propaganda de autonomia da mulher, está
sendo esquecido o bem estar da criança. A criança é que corre o maior risco em não ser devidamente
assistida por profissional médico na hora do parto, onde segundos fazem a diferença. União de forças. Dra.
Rosamaria apresenta posicionamento da SCP, SOGISC e ACM em documento entregue ao Secretário da
Saúde antes da Audiência Pública. Dra. Lissandra detalha os acontecimentos durante a Audiência Pública
que foram lamentáveis onde a Proposta da Secretaria de custear uma casa de parto intra-hospitalar foi
transformada na casa de parto peri-hospitalar com graves riscos de vida tanto à mulher quanto à criança.
Um desserviço à sociedade. Proposta SIMESC: ações conjuntas bem elaboradas. Ação Civil publica para
debater o assunto (uma Portaria não suplanta uma Lei). Devemos manter o nível de informação à
população. Dr. Ademar sugere uma conversa mais próxima com o MP tanto estadual quanto federal e, se
entender que eles estão a favor da posição mais direcionada à Casa de Parto intra-hospitalar, conseguir
trazer o secretário da saúde para uma reunião com o MP com a presença dos médicos. Dr. Vicente
Caropreso expõe sua disposição em agendar tais reuniões. Dr. Cyro também informa que o Programa de
Rádio “Momento SIMESC”, fará uso desse assunto para a população e lê o texto a ser divulgado em nome
do COSEMESC, que foi Aprovado. Dra. Rosamaria sugere colocar no ar, novamente, a campanha
‘Nascimento Seguro’. Assunto será discutido com as assessorias de imprensa para talvez lançar no Dia da
Criança. Dr. Ernani informa que tem bastante proximidade com a Reitoria d IFSC, e informa que é uma
minoria de enfermeiras que está insistindo nesse espaço no campus do UFSC. Dr. Cyro solicita então que o
Dr. Ernani se coloque como representante do COSEMESC para abrir caminho junto à reitoria do IFSC. Dr.
Vicente informa que pode interromper uma sessão da Assembleia, de uma maneira programada, para
alguém se pronunciar por 10 minutos em horário nobre, seguindo de uma entrevista coletiva no setor de
imprensado plenário. Será usado oportunamente. Todos ficam de implementar as suas ações.
4.3
Acadêmicos de medicina/ UFSC (posicionamento COSEMESC?) Os presentes entendem que todas as
entidades já se manifestaram a respeito do convite.
4.4
Homenagem aos médicos /ALESC – Dep. Caropreso- dia 06.11.19. A palavra é passada ao Deputado
Dr. Caropreso que traz o convite para fazer uma Homenagem aos Médicos na ALESC. Cada entidade deve
indicar o nome de alguns médicos, sendo 2 nomes para cada entidade e estar presente no dia. E se coloca
à disposição para ajudar nas demandas da classe médica.
5.

Próxima reunião: 22.10.2019 Local: CRM-SC Horário: 19h

