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Ata n° 05/ 2014 Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Residência Médica/ RS
Às dezenove horas do vigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e quatorze, no Auditório
do Conselho Regional de Medicina do RS, reuniu-se a Comissão Estadual de Residência Médica do
Rio Grande do Sul. Foram registradas as presenças, a saber: Antonio Carlos Weston, Anne Kreibich
Montagne, Bruno Lo Iacono Borba, Catiane Kazmierczak Jappe, Celene Maria Longo da Silva,
Giovani da Silva Campos, Helena Von Eye Corleta, Ismael Maguilnik, Juarez Wolff Verba, Letícia
Maria Eidt, Markus Herbert Jones, Oscar Eduardo Carvalho Leite, Paulo de Jesus Nader, Paulo
Orlando Alves Monteiro, Tânia Denise Resener, Tatiane Gil Asnis, Túlio Cícero Franco Farret e
Waldir Pedro de Castro (Página 31 do Livro de Atas e Registro de Presenças). Participou ainda da
reunião: Adroaldo dos Santos Borba, secretário do CREMERS. Os itens abordados nesta reunião
foram: Item 1) Abertura: A Presidente Tânia Denise Resener deu boas vindas a todos. Item 2)
Aprovação da Ata nº 04/2014 da reunião ordinária do dia dois de junho de dois mil e quatorze.
Item 3) Aprovação da pauta proposta e solicitação de inclusão do PRM em Psiquiatria da Fundação
Hospitalar Municipal Getúlio Vargas (FHMGV) de Sapucaia do Sul. Item 4) Comunicado que o
Secretário Executivo, Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira foi convidado para participação da
reunião, mas por compromissos previamente assumidos não pode comparecer. Item 5) A
Presidente informa sobre as principais discussões de pauta da última Sessão Plenária da CNRM - de
quinze a dezessete de julho de dois mil e quatorze em Brasília. Os tópicos da reunião ocorrida em
Brasília foram apresentados na seguinte ordem: 5.a) CNRM: Participação em Plenária do Ministro
da Educação Henrique Paim, e Ministro da Saúde Arthur Chioro – 5.a.I) abordada a Lei
12.871/2013, ou Lei Mais Médicos, com apresentação do número final de 14462 médicos
estrangeiros admitidos, distribuídos em 3785 municípios brasileiros; 5.a.II) assinado por ambos os
Ministros, o Contrato Organizativo de Ações Públicas em Saúde (COAPS), com objetivo de maior
comprometimento dos municípios nas ações que envolvem ensino/saúde, diante da grande inserção
destes na criação de novas escolas médicas e de novas vagas para Residência Médica. Comentários
CEREM: Houve manifestação de vários presentes com preocupação com o número de escolas
médicas que se pretende criar, e com a qualidade das vagas de Residência Médica de número
semelhante aos dos cursos de medicina; 5.b) CNRM: Discussão em Plenária dos Programas de
Dermatologia, Infectologia e Neurologia, Programas de tres anos, com acesso direto, cujo primeiro
ano tem atividades do Programa de Clínica Médica – com frequência a CNRM recebe solicitação de
Médicos Residentes destes Programas que cursaram um ou dois anos de Clínica Médica, solicitando
pelo aproveitamento para ingressarem já para o segundo ano. Para não haver prejuízo aos demais
MRs isto apenas seria possível se houvesse vaga ociosa para o R2, situação pouco provável nestes
Programas, sendo decidido portanto que tais solicitações não mais serão recebidas e discutidas.
Houve a solicitação para que as COREMEs tomem conhecimento para evitar que continuem
encaminhando estes processos para pleito. Comentários CEREM: Houve entendimento e
concordância de todos os presentes; 5.c) CNRM: Participação da discussão ocorrida sobre as
Câmaras Técnicas (CT) temáticas já planejadas, e a inclusão de representantes da comunidade – os
membros da atual CT constituída interrogaram sobre a importância e a viabilidade desta
composição, uma vez que o trabalho realizado é exclusivamente técnico, considerando-se para as
decisões a legislação vigente da CNRM e, uma vez que para as decisões finais tomadas na Plenária,
há a presença de representantes do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONASS) e
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). Comentários CEREM: A
maioria dos presentes se manifestou colocando em dúvida alguma vantagem nos trabalhos da CT
com os representantes da comunidade, mas houve também manifestação favorável a sua
presença. 5.d) CNRM: Decisão sobre a data de término dos PRMs que iniciaram em seis de março
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de dois mil e quatorze - será no último dia do mês de fevereiro, de acordo com o tempo de duração
de cada especialidade, área de atuação ou ano opcional. Comentários CEREM: As manifestações
foram de acordo e concordância de todos os presentes. Item 6) Comunicação sobre a reabertura
do SisCNRM até o dia dezenove de setembro, para criação de novos processos para
credenciamento provisório e aumento de vagas, contemplando o lançamento do edital do PróResidência, para financiamento de bolsas para o Programa Nacional de Apoio à Formação de
Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas. Item 7) Representantes da FHMGV comunicam sobre
o término da paralisação das atividades dos MRs de Psiquiatria, uma vez que houve regularização da
suplementação do valor da bolsa pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul.
Confirmaram o planejamento da recuperação do período sem atividades. Vários presentes fizeram
interrogações sobre esta suplementação e, a sua legalidade. A instituição se comprometeu de
informar sobre a fonte de publicação deste benefício. Item 8) Com a abertura da pauta para os
assuntos gerais: 8.a) Discutido sobre o adicional de 10% na pontuação para os candidatos
participantes do PROVAB. A Lei Mais Médicos determina que o adicional deve ser conferido a
todas as etapas do processo seletivo, e não apenas na nota final conforme definido anteriormente
pela Resolução CNRM Nº 3, de 16 de setembro de 2011. Após várias manifestações, foi unânime a
definição que quando há mais que uma etapa de seleção, com classificação para a(s) seguinte(s) a
partir da prova escrita, o adicional deve ser conferido a esta etapa, após esta primeira classificação.
Esta será a forma de viabilizar a retirada do adicional e, reclassificação, caso o candidato não
apresente posteriormente a comprovação de ter concluído o seu período de doze meses de
participação no Programa. Item 9) Comunicadas as ausências justificadas: Alexandre Avino
(Hospital Virvi Ramos), Claudio André Klein (Sociedade Beneficencia e Caridade de Lajeado),
Cynthia Caetano (Associação Pró-Ensino Santa Cruz Do Sul – UNISC), Leris Salete Bonfanti Haeffner
(Associacao Franciscana de Assistencia à Saude – UNIFRA), Luiz Alexandre Allegretti Borges
(Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre), Milton Sergio Bertelli (Hospital Virvi Ramos) e Sergio
Fernando Monteiro Brodt (Hospital Moinhos de Vento). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião. Para constar, eu, Oscar Eduardo Carvalho Leite, 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.
Tânia Resener
Oscar Eduardo Carvalho Leite
Presidente da CEREM-RS
Secretário da CEREM-RS

