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Ata n°09/ 2016 Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Residência Médica/ RS
Às dezenove horas do dia tres de outubro de dois mil e dezesseis, no Auditório do Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Sul, reuniu-se a Comissão Estadual de Residência Médica do Rio Grande do Sul.
Foram registradas as presenças, a saber: Ana Paula Souza, Antônio Nocchi Kalil, Carla Favero Hofmeister,
Carlos Sandro Pinto Dorneles, Carolina Scherer, Celene Maria Longo da Silva, Daniel Souto Silveira, Fabricio
Crippa Bragagnolo, Felipe Anselmi Correa, Gustavo Antonio de Paiva Soares, Helena Von Eye Corleta, Jorge
Alberto Bianchi Telles, Luciano Zuffo, Margareth Rodrigues Salerno, Milton Sergio Bertelli, Paulo de Jesus
Hartmann Nader, Roberta Rossi Grudtner, Sandro Cadaval Gonçalves, Tânia Denise Resener, Victoria Braga
Gomes e Waldir Pedro de Castro (Página 78, do Livro de Atas e Registro de Presenças). Os itens abordados
nesta reunião foram: Item 1) Abertura: Boas vindas a todos. Item 2) Discussão da Ata Nº 08/2016, da
reunião ordinária do dia cinco de setembro de dois mil e dezesseis. Aprovada. Item 3) Aprovação da pauta
proposta e inclusão de item para apresentação de nova COREME - UNIVATES. Item 4) Apresentaram-se
Carlos Sandro Pinto Dorneles, coordenador da COREME, e Carolina Scherer, coordenadora da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação da UNIVATES, de Lajeado. Dado-lhes boas vindas e comunicado sobre o calendário anual
das reuniões. Item 5) Comunicada a mudança da coordenação da COREME da Dermatologia Sanitária –
Cecília Cassal, em substituição a Renata Heck, em licença maternidade. Item 6) Processo de exclusão de
médico residente pelo Hospital Geral de Caxias do Sul – a COREME enviou para a CEREM toda a
documentação com registros de vários meses de problemas relacionados a comportamento inadequado de um
médico residente do Programa de Medicina de Família e Comunidade. Foram cumpridas todas as etapas
relacionadas a questões disciplinares do regulamento da instituição. Após discussão dos vários itens
enumerados no processo, sugeriu-se apenas a verificação junto a COREME sobre a realização de uma
avaliação psiquiátrica do referido médico residente. A comunicação será feita à COREME. Item 7) Com o
fechamento do SisCNRM em dezesseis de setembro para a solicitação de credenciamentos provisórios, não
conseguimos resolver problemas para a abertura de processo de ampliação, de um para dois anos conforme a
legislação, do PRM de Cardiologia Pediátrica da UFCSPA. Após diversas tentativas de contato telefônico e
várias mensagens eletrônicas para a CNRM, não obtivemos resposta. Sabemos que a dificuldade de todo e
qualquer contato se deve à redução do número de funcionários que atuavam nos diversos setores da
secretaria da CNRM e, em decorrência disto, para que não haja prejuízos para a instituição, solicitaremos que,
tão logo seja possível, o SisCNRM seja disponibilizado para este processo. Item 8) Sobre a Sessão Plenária
da CNRM no dia vinte e sete de setembro: 8.a Apresentação do novo Presidente da SESu e da CNRM - Paulo
Barone, em substituição a Jesualdo Pereira Farias; do novo Diretor de Desenvolvimento em Saúde do MEC,
representante da SESu junto a CNRM - Dioclécio Campos Júnior, em substituição a Vinícius Ximenes Muricy
da Rocha, e da nova Coordenadora Geral de Residências em Saúde - Bruna Borges Castro Moura, em
substituição a Sônia Regina Pereira; 8.b Informação sobre as dificuldades no funcionamento e atendimento às
solicitações das CEREMs e COREMEs – dos onze funcionários que atuavam junto à secretaria da CNRM com
contratos temporários, restam apenas três. Extra-oficialmente soube-se que, embora os contratos tivessem
duração até dezembro, por falta de remuneração nos últimos três meses, estes teriam deixado de cumprir com
suas atividades e se retirado dos seus postos de trabalho; 8.c A intenção de aprovação da ampliação do PRM
de Pediatria para três anos em todas as instituições, a partir do ano de dois mil e dezenove foi adiada uma vez
que as do grupo piloto instituído há três anos ainda não foram avaliadas – entrará novamente em pauta no mês
de outubro; 8.d Apresentado um projeto de descentralização das ações da CNRM para as CEREMs – o
questionamento feito imediatamente sobre repasse orçamentário para os estados não teve resposta, sendo
acordado sobre o retorno ao tema nos próximos meses; 8.e Transferência de médicos residentes – discutido
sobre o grande número de solicitações de transferências no final do primeiro ano em todos os Programas e
que isto se deve a facilidade deste processo, desde que a instituição pretendida, de destino, tenha
disponibilização da vaga. Deverá ser instituída uma nova metodologia de avaliação, que conceda a
transferência quando esta solicitação for realmente bem justificada e fundamentada; 8.f Comunicado o
planejamento de não haver concessão de credenciamentos provisórios e aumento de vagas para as
instituições com bolsas contempladas pelo MEC; 8.g Criação da Lista Tríplice para a Secretaria Executiva.
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Tem direito a manifestação os Conselheiros da Plenária: CFM, AMB, FENAM, ANMR, ABEM, FEBAM,
CONASS, CONASEMS, representante do MS e representante do MEC. A representante do CONASEMS,
Maria Cristina Sette de Lima, optou por conceder aos representantes das CEREMs presentes, que oficialmente
não tem direito de manifesto, de lhe sugerir o(a) candidato(a). Foi proposto o nome da Maria do Patrocínio
Tenório Nunes, reforçado também pelo representante da ABEM. Dos demais representantes que se
manifestaram, foram propostos os nomes de Geraldo Pereira Jotz e Rosana Costa de Melo. A escolha entre os
três nomes compete ao Ministro da Educação. Item 9) Sem outros assuntos a serem abordados, foi
comunicada a ausência justificada de Antonio Carlos Weston, Grazielli dos Santos Lidtke, Jairo José Caovilla,
e Oscar Eduardo Carvalho Leite. Para constar, eu, Waldir Pedro de Castro, Secretário da CEREM-RS, lavrei
a presente Ata para todos os efeitos legais, lida e julgada pelos componentes desta Comissão, assino abaixo
junto a Presidente.
Waldir Pedro de Castro
Tânia Denise Resener
Secretário da CEREM-RS
Presidente da CEREM-RS

