
                   

          ATA DA REUNIÃO 

Data  -  06 de agosto de 2019 

Local -  Sede SIMESC 

Horário -    19:30h 

Ao sexto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do 

Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina (SIMESC) foi realizada a reunião do COSEMESC sob a 

coordenação do Dr. Cyro Veiga Soncini. Presentes os doutores Jorge Abi-Saab Neto (ACAMESC), 

Leopoldo Alberto Back (SIMESC), Eliane Silveira Soncini (SIMESC), Juliano Pereima de Oliveira Pinto 

(ACM/CREMESC), Cristina Pires Pauluci (SIMESC), Roman Leon Gieburowski Junior (SIMESC), Daniel 

Knabben Ortellado (CRM), Ademar Jose de Oliveira Paes Junior (ACM), Mahmud Khalil M A Hamid 

Zardeh (SIMESC) e também os assessores de imprensa do SIMESC, Camila Spolti e Rubens Flores. 

1. Leitura e aprovação da Ata Anterior: 1.1 – Ata da Reunião do dia 25 de junho de 2019: Lida e 

retificada (anteriormente) e agora aprovada. 

2. Expediente: Não houve assuntos pautados.  

3. Comunicações Curtas: 

3.1- Eleição SIMESC 2018 (contestação)-(SIMESC): Dr. Cyro faz comentário referente a ação que o 

SIMESC foi submetido pelo Ministério Público do Trabalho e explica aos colegas presentes o parecer 

recebido. Processo continua em curso (agora sob a guarda da magistratura) e continuaremos aguardando a 

conclusão do mesmo.  

4. Ordem do dia: 4.1.XXII FEMESC (carta/contas/whatts FEMESC/desdobramentos): Dr. Cyro 

informa que a carta de Brusque já está concluída e divulgada. O custo total do FEMESC foi de R$14.690,00 

tendo recebido R$4.500,00 de patrocínio da UNIMED e UNICRED. A diferença de valor foi rateada entre 

as entidades conforme estabelecido na reunião do dia 25 de junho (as contas já foram acertadas) O grupo de 

WhatsApp intitulado FEMESC trocou de nome e foi renomeado para COSEMESC, com acréscimo de 

outros representantes das entidades médicas. Dr. Cyro relembra que os assuntos discutidos no FEMESC 

judicialização e financiamento da saúde não deverão ser esquecidos: “é necessário cobranças ao Secretário 

de Estado da Saúde adjunto para que os desdobramentos tenham sequência”, comenta ele. 

4.2- Audiência junto à Receita Federal (constrangimento à médicos pejotizados): Dr. Cyro informa que 

fez contato com o Delegado da Receita Federal em Florianópolis, Saulo Pereira, e obteve resposta positiva 

para agendamento de reunião no dia 13 de agosto de 2019, ás 15 horas a confirmar. Solicita que seja 

acompanhado de pelo menos um representante de cada entidade. O assunto: Médicos Pejotizados. 

4.3- Carreira médica/Ministério da Saúde: Dr. Cyro faz o alerta de que a luta pela Carreira de Estado 

Médica não pode parar. Dr. Ademar diz estar elaborando um projeto de carreira médica para Santa Catarina. 

4.4- Médicos pelo Brasil: É feita leitura de texto e aprovado pelos presentes, da mesma forma exibido 

momento SIMESC, (nesta semana chamado de “momento COSEMESC”) ambos em apoio a continuidade 

do programa “Médicos Pelo Brasil”.  

 4.5-Revalida: Por iniciativa do Dr. Jorge o assunto é debatido e os presentes declararam apoio ao Exame 

Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) da forma que se encontra hoje, como única 

maneira de admissão dos portadores de diplomas de Medicina adquiridos no exterior ao mercado brasileiro. 

O exame diminui o perigo de pacientes serem atendidos por profissionais sem a qualificação apropriada. O 

COSEMESC permanecerá atento aos passos futuros dos gestores da saúde e educação. 

5. Próxima Reunião: 
. Data: 17/09, terça-feira. 
. Local: ACM 

 

 

 Florianópolis (SC), 06 de agosto de 2019. 


