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ATA DA REUNIÃO 

Data   - 26 de Agosto de 2013 

Local - Sede CREMESC 

Horário  - 19h30min 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do 

CREMESC, foi realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga Soncini (SIMESC), 

com a presença dos doutores Vicente Pacheco Oliveira (CREMESC), Eliane Silveira Soncini (SIMESC), 

Leopoldo Alberto Back (SIMESC), Vânio Cardoso Lisboa (SIMESC), Odi José Oleinisck (CREMESC), 

Aguinel Bastian Júnior (ACM), Rafael Klee de Vasconcelos (ACM), Sônia Ghisi Bristot (SIMESC), Eduardo 

Ramos Collares (SIMESC), Gilberto Digiacomo da Veiga (SIMESC), Roman Leon Gieburowski Junior 

(SIMESC), Giovana Gomes Ribeiro (SIMESC) e Rodrigo d’Eça Neves (ACAMESC). Presentes, também, os 

advogados Rodrigo J. Machado Leal (SIMESC) e Irineu Ramos Filho (CREMESC) e a jornalista Camila 

Spolti Pereira. Dr. Vicente agradeceu a presença de todos no CREMESC e comentou que os temas da pauta 

do dia são difíceis e explicou que a reunião foi antecipada de quarta-feira, dia 28, para segunda-feira, dia 26, 

pois na quarta-feira os conselheiros estarão no Fórum de Direito Médico em Brasília e passou a palavra ao 

coordenador do COSEMESC Dr. Cyro Soncini. Dr. Cyro falou que convidou o Dr. Rodrigo d’Eça Neves, da 

ACAMESC, pois o COSEMESC tem a intenção de trazer a Academia Catarinense de Medicina para o seu 

convívio. 

1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr. Odi fez a leitura da Ata da reunião do dia 17 de julho que 

foi aprovada. 

2. Expediente: Dr. Vicente comentou sobre a reunião com a Secretaria de Estado de Saúde e Fazenda, que 

aconteceu no dia de hoje, às 14 horas. Dois Conselheiros do CREMESC, Dr. Armando José d’Acampora e Dr. 

Anastácio Kotzias Neto foram, mas não encontraram o local da reunião, pois ela foi transferida de local e não 

comunicaram ao CREMESC e por este motivo o CRM não esteve presente à reunião. Dr. Cyro comunicou 

que o Dr. Seara, de Blumenau, que anteriormente iria participar da reunião, mas não conseguiu chegar, enviou 

um e-mail solicitando a participação na próxima reunião. O Coordenador relatou que recebeu e-mail do 

presidente da Associação Brusquense de Medicina, Dr. Jonas Krischke Sebastiany, onde ele enviou a 

programação prévia do FEMESC 2014. Dr. Cyro respondeu informando ao Dr. Jonas que os temas para o 

próximo FEMESC deverão ser debatidos em dezembro em conjunto com o COSEMESC. 

3. Comunicações Curtas: a – Pesquisa COSEMESC/ Posição CFM: Dr. Cyro comentou que era para o 

resultado da pesquisa ser enviado em agosto e não o foi, sendo necessário que seja enviado a todos que 

participaram ou para todos os médicos. Ele sugeriu, também, divulgar nos sites das entidades. Explicou para 

quem não sabia, que a pesquisa foi sobre a resolução do CFM que trata do aborto, mas não foi bem 

interpretado pelos médicos e as respostas não foram o que se esperava. Decidiu-se pela colocação nas páginas 

das entidades. 

b – Carta de Imbituba/XVI FEMESC (SIMESC): Dr. Cyro falou que a carta está pré-formatada e será 

enviada aos membros do COSEMESC para opiniões e sugeriu que a versão final seja enviada por email e 

disponibilizada no site das entidades do COSEMESC. 

c – Regulamentação da Profissão Médica: Dr. Vicente falou que tem feito varias reflexões sobre o assunto, 

pois está muito decepcionado com o que está acontecendo e também com o que presenciou no Congresso 

Nacional no dia 20 de agosto. Dr. Rodrigo d’Eça Neves falou que está decepcionado, pois não existe verdade 

nenhuma sobre o assunto. Dr. Rafael comentou que foi conversado com os parlamentares de Santa Catarina e 

que a vontade dos senadores não foi respeitada. Dr. Cyro perguntou se o COSEMESC pode ter uma posição 

sobre o assunto e publicar nos jornais. Dr. Vicente sugeriu que seja colocado que as entidades médicas foram 

à votação, pois as entidades médicas federais já disponibilizaram na mídia uma posição sobre o assunto. Dr. 

Vânio fez comentários sobre o assunto. Um dos pontos citados foi que todos os artigos que regem a profissão 
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médica estão valendo. Em tese, não mudou praticamente nada. Dr. Cyro perguntou se deve ser feita uma 

colocação do COSEMESC. Dr. Odi concordou com o Dr. Vânio e falou que deve sim sair um documento das 

entidades médicas do Estado de Santa Catarina, pois na entrega das carteiras dos novos médicos da UNOESC, 

na cidade de Joaçaba, em reunião com os médicos da região, o Conselho foi cobrado sobre o assunto. Dr. 

Leopoldo disse que as entidades cumpriram as tarefas e que deve ser mostrado o que foi feito para o colega 

catarinense. O assessor jurídico do CRM, Irineu, discorreu que a medicina não está menos estruturada do que 

estava antes. O governo ao apresentar outro projeto reabriu a discussão e isso pode reabrir o processo 

inclusive o que foi mudado. A classe médica não pode se sentir derrotada e deve aproveitar a abertura para 

novos debates sobre o assunto para tentar conseguir o que foi perdido. 
4. Ordem do Dia:  

4.1. Movimento Médico:  

4.1.1 – 31 de julho (clipagem/Ata Assembleia/Visitações-ALESC/Câmara/etc.) e MP 621 (Ações das 

Entidades): Dr. Cyro explicou que a clipagem do que foi feito no dia 31 de julho, que seria mostrada, não 

pôde ser feita, pois não tinha som no equipamento disponibilizado. Será enviado eletronicamente para todos. 

O Coordenador explanou que foi feito muita coisa no dia 31 e a mídia foi de graça. Foi conseguida muita 

divulgação, principalmente a TV e em jornais, que se fossem pagos seriam gastos quase novecentos mil reais 

e agradeceu as assessoras de imprensa e a todos os colaboradores que ajudaram na divulgação. Informou que 

o Dr. Cesar já fez a ata da assembléia do dia 31 de julho. Ficou de ser agendada reunião na Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) e na Câmara de Florianópolis. Dr. Rodrigo sugeriu que seja 

incluída a FECAM nas visitas, Dr. Vicente, Dr. Aguinel e Dr. Cyro concordaram. Foi sugerido ir a outros 

municípios da grande Florianópolis para fechar a entrada dos estrangeiros sem Revalida no Estado. O 

advogado do sindicato, Rodrigo Leal, falou sobre a ação civil pública, que já a entregou, e o juiz do trabalho 

se declarou incompetente para julgar a ação. Mas já está em curso na justiça federal e explicou como está a 

tramitação. Ele disse que conversou com o Ministério Público do Trabalho e disseram que só se manifestarão 

quando os médicos começarem a trabalhar e se tiver algum indício de escravidão serão tomadas as 

providencias cabíveis. O assessor jurídico do CREMESC informou que a ação proposta pelo CFM peca em 

alguns aspectos e a ação que ele fez esta atacando o assunto em alguns outros pontos. Ele complementou 

informando que buscou a opinião de juristas que deram algumas sugestões e explicou sobre os pontos que ele 

acha obscuro na lei. Dr. Cyro comentou que terá audiência pública em Brasília na 4ª feira sobre o assunto. 

4.2. Medida Provisória do Governo do Estado (remuneração do médico): Dr. Leopoldo, Dr. Rafael e Dr. 

Vânio foram à simulação da medida provisória do governo. Dr. Rodrigo questionou o que eles chamaram de 

simulação. Dr. Leopoldo explicou o que foi falado e mostrado durante a reunião.  Dr. Rafael complementou as 

explicações e informou que estava meio confusa a apresentação. Ele concluiu que, o que o governo 

apresentou tem mais para afundar do que para dar certo.  O assunto foi amplamente debatido entre os 

participantes, sendo discutidos vários pontos. 

5. Próxima Reunião: Próxima reunião no dia 25 de setembro, às 19h30min na ACM. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Cláudia de Campos Bunn, Secretária Executiva do 

CREMESC, lavrei a presente ata.        

 

 

Florianópolis (SC), 26 de agosto de 2013. 


