
 

    
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ESTADUAL DOS MÉDICOS - 31/07/2013 

 

Dr.Cyro(presidente SIMESC e coordenador do COSEMESC) abre a assembléia e solicita a leitura do edital de 

convocação para mesma com a seguinte pauta: 1. Informes COSEMESC (Ações jurídicas/ contato com 

parlamentares/ entidades nacionais); 2. Avaliação da paralisação das atividades (SC/BR); 3. Propostas 

para o ENEM 2013; 4. Assuntos gerais. Estando também presentes na mesa Dr.Vicente Pacheco (Presidente 

CREMESC), Dra.Marta R. Muller(Conselheira Federal CFM), Dr.Aguinel J. Bastian Junior(Presidente ACM), 

Dr.Ricardo C. Vieira(Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Florianópolis), Dr.Cesar 

Augusto Ferraresi(Vice-presidente SIMESC), Dr.Vanio Lisboa(Secretário Jurídico FENAM e Tesoureiro Geral 

SIMESC). Prosseguindo deu-se inicio aos informes das ações jurídicas. Dr.Rodrigo Leal(Assessor jurídico 

SIMESC) faz um relato das ações nacionais desenvolvidas pelas entidades. Estabeleceu-se a estratégia de que a 

FENAM entrasse com ações civis públicas através dos seus sindicatos, independente das ADIN promovidas pela 

FENAM, CFM e AMB. Dr.Rodrigo faz um breve relato dos argumentos usados nessas ações. Hoje foi 

protocolada uma nova ação na justiça do trabalho em Santa Catarina questionando as implicações trabalhistas da 

MP 621. Dr.Irineu Ramos Filho (Assessor Jurídico CREMESC) faz outras considerações sobre estratégias de 

diversificar as ações (regionalizadas e por diferentes entidades). Dr.Cyro justifica a ausência do Dr. Nilo (assessor 

jurídico da ACM), em viagem. Dr.Cyro coloca a palavra à disposição da platéia para esclarecimentos. Ainda no 

primeiro ponto da pauta Dr.Leopoldo Back apresenta um resumo dos contatos feitos com parlamentares federais e 

senadores por Santa Catarina buscando apoio visando derrubar os vetos à Lei do ato Médico e a MP 621. Dr.Cyro 

reafirma a posição de contactarmos aqueles parlamentares que ainda não o foram. No próximo assunto é feito um 

relato das ações desenvolvidas pelas entidades nacionais, através da conselheira federal Dra.Marta R. Muller e 

pelo diretor jurídico da FENAM, Dr.Vanio Lisboa. Dr.Cyro justifica a ausência do Dr. Murillo Ronald Capella 

(Vice-presidente distrital da AMB região sul), em viagem. Esgotados os assuntos referentes ao primeiro item da 

pauta, Dr.Cyro passa a palavra às assessorias de comunicação e imprensa das entidades. Jornalista Camila Pereira 

faz um resumo dos eventos acontecidos em cidades pelo estado. Jornalista Carla Carvalheiro faz a apresentação 

de um compilamento sobre as paralisações e suas repercussões na imprensa. Em seguida Dr.Cyro passa a palavra 

aos dirigentes das entidades ACM (Dr.Aguinel J. Bastian Jr.), CRM (Dr.Vicente Pacheco Oliveira), SIMESC 

(Dr.César Augusto Ferraresi) e também ao Vereador Ricardo C. Vieira (Presidente da Comissão de Saúde da 

Câmara Municipal de Florianópolis). Na avaliação, de maneira geral, os representantes das entidades avaliam 

como positivas as manifestações realizadas, bem como se manifestam sobre as futuras estratégias. Dr.Aguinel faz 

um relato da audiência ocorrida na SES e dos pleitos apresentados à secretária. Dr.Vicente ressalta a importância 

da audiência com o Prefeito Municipal de Florianópolis e que em ambas as instituições seus dirigentes 

manifestaram sua posição em não contratar médicos sem realizar o Revalida. Destaca também a importância das 

ações nas cidades, pelo estado, estarem sendo coordenadas pelos dirigentes das entidades do COSEMESC. 

Dr.Cesar alem de avaliar como positivo o dia de hoje, sugere que o documento entregue à Prefeitura Municipal de 



Florianópolis seja multiplicado aos dirigentes regionais das entidades do COSEMESC para que levem aos 

prefeitos de suas regiões. Dr.Cyro lembra que devemos visitar a Assembléia Legislativa e a Câmara Municipal de 

Florianópolis assim que as mesmas retornarem aos trabalhos. Vereador Ricardo C. Vieira manifesta sua satisfação 

em poder ter participado de maneira incisiva nas manifestações do dia de hoje. Ressalta ainda que as recentes 

manifestações populares que pediram mais saúde fizeram o governo federal tomar as atitudes que tomou, mas 

devemos usar o mesmo clamor popular para desmobilizar as ações do governo federal. Na seqüência Dr.Cyro 

passa a palavra aos dirigentes do Centro Acadêmico da UNISUL/Palhoça que agradeceram a oportunidade de 

terem participado das manifestações no dia de hoje. O acadêmico Vinicius K. Lima, presidente do Centro 

Acadêmico, ressalta a colaboração do coordenador do curso de medicina da UNISUL/Palhoça, professor João 

Ghizzo Filho. A presidente do DCE da UNISUL, Maria Manoela Estrella, concorda com as opiniões dos 

dirigentes das entidades, mas se preocupa com a falta de entendimento da população às causas por nós defendidas 

e faz algumas sugestões para que atingíssemos também a população em geral. Aberta a palavra aos participantes 

da Assembléia; Dr.Fernão Bittencourt (Diretor Técnico – Hospital Sto. Amaro), Dr. Luciano Nogueira, Dr.José 

Carlos Angioletti(Imbituba), Dr.Angelo Ferreira Junior, Dr.Dimitri Dimatos e Dr.Renato Figueiredo(Diretor 

Clinico da Prefeitura Municipal de Florianópolis) fazem uso da mesma tecendo diversos comentários e dando 

sugestões para futuras ações. Passando ao terceiro ponto de pauta Dr.Cyro faz uma prévia do que iremos discutir 

no ENEM. Alguns médicos presentes na assembléia fazem algumas sugestões tais como utilizar a mídia aberta, 

bem como instituir uma contribuição espontânea para arrecadar fundos a serem utilizados pelas entidades 

nacionais para divulgação das opiniões e reivindicações da categoria. No item assuntos gerais o Vereador Ricardo 

C. Vieira faz convite e sugere participação dos dirigentes no Encontro Catarinense de Prefeitos que ocorrerá na 

cidade de São José no dia dois de agosto de 2013. Dr. Aguinel faz convite para participarem do debate a ser 

promovido pela Escola de Cidadania no dia cinco de agosto de 2013, com a presença do Deputado Federal Luis 

Henrique Mandetta, deputados estaduais, representantes do Ministério Publico e do judiciário. Dr.Cyro faz ainda 

alguns comentários e apresenta algumas charges que a imprensa divulgou sobre a saúde publica no Brasil. Em 

seguida dá por encerrada a Assembléia.  
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