
                   

          ATA DA REUNIÃO 

Data  -  29 de janeiro de 2019 
Local -  Sede SIMESC 
Horário -    19h 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dezenove horas, na sede do Sindicato dos 

Médicos do Estado de Santa Catarina (SIMESC) é realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação 

do Dr. Marcelo Neves Linhares, Presidente do CRM/SC, com a presença dos doutores Cyro Soncini 

(SIMESC), Daniel Knabben Ortellado (CRM-SC), Leopoldo Alberto Back (SIMESC), Roman Leon 

Gieburowski Junior (SIMESC), Ademar José de Oliveira Paes Júnior (ACM), Ernani Lange de San 

Thiago(ACM), Rodrigo Barreto (ACM), e assessores de imprensa Lucia Py Luchmamm (ACM), Carla 

Cavalheiro (SIMESC), Camila Spolti (SIMESC) e Rubens Flores (SIMESC).  

1. Leitura e aprovação da Ata anterior (28/11/18): Aprovada.  

2. Expediente: Não houve assunto em pauta.  

3. Comunicações Curtas  
3.1. Reuniões com o Secretário de Estado da Saúde: Os representantes de cada entidade comentam que as 

reuniões com o Secretário da SES foram principalmente para apresentações, com alguns pontos de trabalho. 

Dr. Cyro comenta que apresentou documento com pedido para estender a RPM aos médicos auditores e 

psiquiatras do Estado. Dr. Ademar comenta que foi tratada a questão do duodécimo e do orçamento para a 

saúde e feito pedido para que a SES seja pró ativa em relação a esses assuntos junto as outras Secretarias e 

Órgãos. Dr. Marcelo tratou de assuntos genéricos e colocou o COSEMESC à disposição.  

3.2. Mais Médicos SC: Dr. Cyro comenta que foi muito boa a participação dos médicos brasileiros no 

programa Mais Médicos ficando apenas 19 postos não preenchidos em Santa Catarina. Todos concordam. 

Dr. Ernani Lange de San Thiago comenta que agora com as vagas preenchidas o foco deverá ser o não 

comparecimento de pacientes em consultas e exames pré-agendados o que gera um grande custo 

desnecessário ao governo. O COSEMESC continuará acompanhando.  

4 . Ordem do dia  

4.1. 15% para a saúde – 2019: Dia 18 de janeiro o governo pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que 

“com urgência julgue a liminar que suspende a emenda à Constituição Estadual 72/16, que prevê o mínimo 

de 15% da receita líquida do Estado para a saúde, que foi aprovada pelos deputados estaduais em 2016”. Dr. 

Marcelo comenta que de acordo com o Secretario Helton de Souza Zeferino o Governador Moises não quer 

diminuir os 15% da saúde e sim deixar registrado que caso gaste menos não seja punido. Dr. Cyro informa 

sobre texto elaborado para ser disponibilizado a todos os médicos e a mídia com uma crítica a respeito desse 

assunto. O documento será assinado com o nome do COSEMESC se for assim entendido e distribuído por 

todas as Entidades. A ideia foi muito bem recebida e o texto fica à disposição para mudanças antes da 

divulgação. Será elaborado também um texto para o Momento SIMESC que será assinado pelo COSEMESC 

com o mesmo assunto.  

5. FEMESC (5 e 6 de julho) - Brusque: Dr. Cyro solicita que o horário de início dos trabalhos na sexta-

feira seja 16:00h e não 14:00h como no ano anterior, para facilitar a chegada dos colegas médicos, visando 

assim um bom quórum para o evento. Explica que no período das 13:00h as 16:000h pretende promover 

uma Assembleia de mudança estatutária do SIMESC, com a presença de Diretores Regionais. A ideia foi 

aprovada pelos presentes, ficando aberta a possibilidade de reuniões individuais por parte de cada entidade. 

As propostas de temas para as mesas do FEMESC serão elaboradas e apresentadas nas próximas reuniões.  

6. Próxima reunião – Data 26/02. Sede da ACM.  

Antes de encerrar a reunião o Dr. Cyro enfatiza a necessidade de reavivarmos a “ chama COSEMESC”. O 

Dr. Ademar lembra o programa “dia legislativo” – visitações aos deputados estaduais de Santa Catarina, em 

elaboração pela ACM, talvez para o mês de abril próximo. O Dr. Marcelo, coordenador COSEMESC, 

agradece a presença de todos e encerra a reunião.  

 

Florianópolis (SC), 29 de janeiro de 2019. 

Ana Cristina da Silva 

Servidora SIMESC 


