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Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezenove horas, na sede do Conselho 

Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM-SC) foi realizada a reunião do COSEMESC sob a 

coordenação do Dr. Marcelo Neves Linhares. Presentes os doutores Cyro Veiga Soncini (SIMESC), Ademar 

José de Oliveira Paes Júnior (ACM), Dr. Daniel Knabben Ortellado (CRM) e também a assessora de 

imprensa do SIMESC, Camila Spolti. 1. Leitura e aprovação da Ata Anterior: 1.1 – Ata da Reunião do 

dia 28 de maio de 2019: Aprovada.  2. Expediente: Não houve assuntos pautados. 3. Comunicações 

Curtas: Não houve assuntos pautados.   4 . Ordem do dia: 4.1. FEMESC (5 e 6 de julho) - Brusque: Dr. 

Daniel iniciou falando sobre os palestrantes que estão todos confirmados, com exceção da Secretaria de 

Estado da Saúde. Foi explicado sobre a necessidade de mudança do tema de “Judicialização da Medicina” 

para “Judicialização da Saúde”, pois causaria confusão como estava, porque Judicialização da Medicina se 

considera os processos contra médicos, o que foi aceito pelos presentes.  Dr. Daniel iniciou apresentando os 

temas e os debatedores: o primeiro tema “O Papel da Magistratura”, o Juiz Federal, Dr. Clenio, não poderá 

comparecer, devido a outro compromisso no mesmo dia, então foi convidado o Desembargador Paulo 

Henrique Moritz Martins da Silva, que já está confirmado; o tema “Papel do Ministério Público” será 

apresentado pelo Promotor de Justiça Douglas Roberto Martins, que acabou de assumir a Promotoria de 

Direitos Humanos, que engloba a Saúde. O Promotor está confirmado para sexta e sábado.  O tema “Papel 

da Secretaria Estadual da Saúde”, o Dr. Daniel informou que conversou, por telefone, com o Dr. Helton de 

Souza Zeferino, Secretário de Estado da Saúde, e com o Dr. André Motta Ribeiro, Secretário Adjunto da 

Saúde e eles informaram que enviarão alguém para representar, mas ainda não tem um nome para informar e 

ainda não tem nenhuma confirmação da Secretaria. Dr. Marcelo ligou para o Dr. André que informou estar 

se recuperando de um problema de saúde. O Vice-Presidente do CRM conversou com o Secretário Adjunto, 

por telefone durante a reunião, e este pediu para reenviar o convite para o seu e-mail pessoal para 

conhecimento das datas e irá tentar se organizar para ir. O Dr. Helton estará em Brasília nas datas do 

FEMESC. Se o Dr. André não puder ir, indicará alguém da COJUR para participar no tema sobre a 

Judicialização da Saúde. Dr. Daniel expôs uma dúvida com relação a informação para o folder de divulgação 

do evento no tema “Papel da Secretaria Estadual da Saúde” se deixa sem o nome do palestrante, e coloca-se 

os outros temas com os palestrantes confirmados. Dr. Cyro não concordou e sugeriu que se coloque o nome 

de todos os palestrantes ou nenhum. Dr. Daniel informou que no comunicado que sairá esta semana já se 

quer enviar com todos os nomes. Dr. Ademar comentou que deixar em branco o nome do palestrante da 

Secretaria dá um tom de desprestígio da SES com as entidades médicas. Dr. Cyro, então, sugeriu que se 

coloque os nomes dos confirmados e se aparecer alguém da Secretária da Saúde na hora, o Coordenador da 

mesa explica que o representante chegou e não estava confirmado, por esta razão não se colocou o nome no 

convite. Dr. Daniel acrescentou que no debate seguinte, a debatedora é da Secretaria de Estado da Saúde, só 

que da Procuradoria Geral do Estado (PGE), que trabalha com Judicialização, a Procuradora Flávia Dreher 

de Araújo. Dr. Cyro sugeriu que se colocasse o nome da Dra. Flávia como: Secretaria de Estado da 

Saúde/PGE, se aparecer o Secretário ou o Secretário Adjunto é um incremento a mais ao debate. E o tema 

“O Papel do Médico” o palestrante será o Dr. Leopoldo Alberto Back, que também já confirmou. O 

Presidente da mesa de Judicialização da Saúde será da ACAMESC, o secretário da ACM e o moderador o 

Dr. Marcelo Linhares. Da ACAMESC sugerido o nome do Dr. Jorge Abi, Presidente da ACAMESC, se ele 

não puder deverá indicar outro nome. O Dr. Ademar indicou para secretário da mesa o Dr. Ernani Lange de 

S. Thiago. Para moderador o Dr. Marcelo sugeriu o nome do Dr. Vicente Pacheco Oliveira, tendo em vista 

que ele já participa das reuniões do COMESC sobre Judicialização da Saúde com o Dr. Clênio. A proposta 

foi aceita pelos presentes, bem como pelo Dr. Vicente, que foi contatado por telefone pelo Coordenador. 

Sexta, à noite, às 20h, será a abertura e a mesa será composta pelos Presidentes da ACM, CRM-SC, 

SIMESC, ACAMESC e SIMERSUL. Foi questionado sobre o tempo para cada um dos Presidentes falarem. 

O Presidente do SIMESC opinou que somente o Coordenador do COSEMESC deve falar por todos, para 

não serem repetitivos, entretanto, se houver outros convidados à mesa, como por exemplo, o Prefeito de 
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Brusque ou outra autoridade que o represente, pode-se abrir a palavra a ele, ou ao seu representante. Dr. 

Marcelo sugeriu que se convidasse para a mesa de abertura o Presidente da Associação Brusquense de 

Medicina. Dr. Cyro completou dizendo que se não tiver muitos participantes à mesa deve se chamar o 

Presidente da Associação Brusquense de Medicina e o Presidente da Regional do SIMESC em Brusque, mas 

se a mesa ficar muito numerosa não participarão. Dr. Daniel propôs que participassem: os cinco presidentes 

que compõem o COSEMESC, uma autoridade do Poder Executivo local ou representante, um representante 

do Estado, se tiver, e um representante da Associação Brusquense de Medicina (ABM). Dr. Cyro 

complementou dizendo que o Presidente do SIMESC de Brusque também deve participar da mesa, pois as 

duas instituições trabalham juntas na cidade e estão juntas na organização da comemoração dos cinquenta  

anos da ABM e se tiver cadeira deve-se convidar os dois. Dr. Cyro discorreu que fez alguns convites em 

nome do COSEMESC, como por exemplo, o Presidente do Conselho Estadual de Saúde, o senhor Jorge 

Cobra, que estando presente é uma autoridade relevante e que dependendo do número de cadeiras à mesa 

poderia convidá-lo também para compô-la. Também foi convidado o Diretor do SC Saúde o Sr. Cláudio 

Barbosa Fontes, que já confirmou presença junto com o Assessor Jurídico, mas não deverá compor a mesa, 

deverá somente ser citado como autoridade e da mesma forma o Presidente da Associação Catarinense de 

Médicos Residentes (ACMR), que também confirmou presença. Deverão ser feitos cartões com os nomes 

das autoridades presentes para serem citados pelo mestre de cerimônias, após a composição da mesa de 

abertura. Após a fala do Coordenador em nome de todas as entidades do COSEMESC, se passar a palavra 

para alguma autoridade, deverá indicar o tempo de discurso.  A Palestra da noite terá como tema: “ 

Perspectivas na Saúde Pública Catarinense” da Deputada Federal e Presidente da Frente Parlamentar da 

Saúde da Câmara dos Deputados, Carmen Zanotto. Na mesa de abertura deverão estar as Bandeiras do 

Brasil, do Estado e da Cidade de Brusque e deverão ser executados o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de 

Santa Catarina. Dr. Ademar questionou se será entregue à palestrante da noite uma placa, flores, ou alguma 

outra lembrança. Os presentes concordaram em entregar um buquê de flores à Deputada. Dr. Marcelo fará a 

abertura, passará a palavra, se tiver, alguma autoridade local, passa a palavra para o Dr. Ademar, que falará 

sobre a homenagem aos 50 anos da ABM e após a entrega das placas de homenagem aos ex-presidentes da 

ABM, Dr. Marcelo faz o encerramento e chama a Deputada Carmen Zanotto para a sua palestra. Sábado, às 

08h30min, debatedores: Dr. Vicente Augusto Caropreso, Deputado Estadual; Ministério Público do Estado 

de Santa Catarina, Promotor Douglas Roberto Martins e Procuradoria Geral do Estado da Secretaria de 

Estado da Saúde, Procurador João Paulo de Souza Carneiro, que é o responsável pelo financiamento da 

saúde do Estado. Foi sugerido convidar o Dr. Mauro Luiz Britto Ribeiro, 1º vice-presidente do CFM para 

participar do FEMESC, a dúvida é em qual das palestras colocá-lo, foi informado que ele tem 

disponibilidade para sexta e sábado e gosta de falar sobre financiamento da saúde. Decidido convidar do Dr. 

Mauro para participar da mesa de sábado. O Presidente desta mesa será do SIMESC, Dr. Cyro indicou o Dr. 

Roman Leon Gieburowski Júnior, Secretário-Geral. O Secretário será do CRM, Dr. Anastácio Kotzias Neto. 

E o moderador será o Dr. Ademar, Presidente da ACM. Dr. Ademar alertou que o foco do tema é o 

financiamento da saúde em Santa Catarina o que deverá ser informado ao Dr. Mauro. Após o encerramento 

da mesa haverá uma Sessão Plenária. Dr. Cyro explicou como será a Plenária e que após os debates e 

sugestões dos presentes as jornalistas farão os apontamentos para escrever a Carta de Brusque que 

posteriormente será enviada às Entidades para sugestões e acréscimos e depois de revisada deverá ser 

divulgada.  Durante a Sessão Plenária acontecerá a transmissão da Coordenação do CRM para o SIMESC. 

Também deverá ser escolhida a próxima cidade para o FEMESC de 2020. Dr. Daniel anunciou que 

provavelmente a próxima cidade será Joinville, porque o Conselheiro do CRM, Dr. Armando Lorga, 

conversou com o Presidente da Sociedade Joinvilense de Medicina que mostrou interesse em sediar. O 

encerramento será feito pelo novo Coordenador do COSEMESC.  Dr. Daniel informou que foram 

bloqueados vinte apartamentos para cada entidade e cada um fará as suas reservas e que a hospedagem dos 

palestrantes será rateada entre as três entidades. O jantar o cardápio será alemão. Então confirmadas para o 

jantar 28 pessoas do CRM, 31 do SIMESC e a ACM e a Associação Brusquense de Medicina ainda não 
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informaram. Dr. Cyro falou que o número do Sindicato está desatualizado pelas confirmações que ele já 

tem, pois irão 25 (vinte e cinco) Diretores Regionais e 13 (treze) da Diretoria Executiva e alguns irão 

acompanhados, ele verificará amanhã e passará o número exato para o jantar. Dr. Ademar perguntou se o 

jantar será por adesão. O Presidente do SIMESC respondeu que o jantar sempre foi pago pelas entidades. Dr. 

Marcelo disse que o CRM não terá dinheiro suficiente para pagar o jantar, pois este seria pago pela 

Associação dos Conselheiros. Dr. Daniel falou que as confirmações dos patrocínios virão esta semana, por 

enquanto somente a Unimed Federação enviou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Dr. Ademar 

manifestou sua preocupação e acha que se deve pensar com calma, pois será um jantar muito grande e muito 

caro e pode-se não ter o dinheiro para pagá-lo. O Vice-presidente do CRM disse que custará R$ 53,00 

(cinquenta e três reais por pessoa) e passou a estimativa de custos dos outros itens: dois banners e uma faixa, 

fotógrafo, cerimonialista, decoração, projeção, apoio técnico, banda e coffee-break dá um total de R$ 

10.020,00 (dez mil e vinte reais) e deve acrescentar a esse valor o buque de flores. Dr. Cyro explicou que o 

valor está dentro da expectativa do Sindicado, pois existe uma previsão para o ano um gasto “x” com o 

FEMESC, independente dos valores para o pagamento das diárias de cada um. Dr. Ademar externou sua 

preocupação e disse que precisa analisar com mais cuidado para não correr o risco de não poder pagar. Dr. 

Cyro sugeriu reduzir custos a começar pela banda, pois não é um baile e sim um jantar, se os colegas de 

Brusque acharem que é indispensável, deverá ser pedido para que eles paguem. Dr. Cyro manifestou-se 

contra ao jantar por adesão, pois convida-se as lideranças médicas, os médicos do Estado, que deixam seus 

afazeres para participarem do evento e ainda terão que pagar, isso os desmotivará a comparecer. O 

Presidente do SIMESC sugeriu que o jantar seja dividido não em partes iguais para cada entidade e sim que, 

cada entidade pague pelo seu número de Diretores presentes, assim ficaria mais justo, com exceção dos 

palestrantes que seria rateado entre as três entidades. Dr. Cyro questionou quais bebidas estão inclusas no 

valor do jantar, pois geralmente são inclusos: água, refrigerante e cerveja. Dr. Daniel não soube responder e 

disse que irá se verificar para informá-los. Dr. Ademar perguntou qual será o tempo de fala das mesas e o 

Dr. Cyro respondeu que deverá ser de vinte minutos para cada uma, pois o tempo maior deverá ser para os 

debates. 5. Próxima Reunião – Data: 6 de agosto, na Sede do SIMESC, às 19h. E deverá ser agendada uma 

outra reunião após o FEMESC onde será tratada a prestação de contas do evento. Nada mais havendo a 

tratar, o Coordenador do COSEMESC, Dr. Marcelo Neves Linhares, encerrou a reunião e eu, Cláudia de 

Campos Bunn, Secretária Executiva do CRM/SC, lavrei a presente ata. 

Florianópolis (SC), 25 de junho de 2019. 


