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Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do 

CRM/SC, foi realizada a reunião do COSEMESC, com a presença dos seguintes membros a seguir 

mencionados, cuja lista de presença assinada faz parte integrante desta ata: pela ACM os doutores: André 

Sobierajski dos Santos e Juliano Pereima de Oliveira Pinto (ACM/CRM-SC); pelo SIMESC os doutores: Cyro 

Veiga Soncini e Odi José Oleiniscki; pelo CRM-SC o doutor: Daniel Knabben Ortellado; e pela ACAMESC o 

doutor: Jorge Abi Saab Neto. Presentes também os assessores de imprensa Carla Cavalheiro (SIMESC) e 

Rubens Flôres (SIMESC). O Presidente do CRM, agradeceu a presença de todos, informou que o Dr. 

Ademar, Coordenador do COSEMESC, não pôde participar nesta data e perguntou ao Dr. André, vice-

presidente da ACM, se gostaria de coordenar a reunião e este declinou passando a Coordenação da 

reunião para o Presidente do CRM-SC. Em seguida iniciou a pauta do dia. 1. Leitura e Aprovação das Atas 

Anteriores: 1.1. Ata da Reunião do dia 14 de abril de 2021: Aprovada. Dr. Cyro ressaltou que ao ler a ata 

verificou que muitas das ações que foram discutidas não foram feitas. E pediu para que as decisões 

tomadas nas reuniões fossem cumpridas, também solicitou que a pauta da reunião fosse enviada com 

antecedência e não no dia da reunião. Dr. Daniel, aproveitando o tema da ata da reunião anterior, 

informou que o texto sobre a nomeação dos diretores dos hospitais está pronto, foi enviado no grupo de 

WhatsApp, foi aprovado, entretanto foi conversado novamente com os médicos do Hospital Infantil Joana 

de Gusmão e por causa da pandemia, troca de secretário da saúde, etc., eles acharam melhor não 

apresentar neste momento. Foi, então comunicado, que quando quisessem que o texto seja colocado 

publicamente, avisem para que seja então publicado. 2. Expediente: Não houve assunto de expediente.  3. 

Comunicações Curtas: 3.1.  O Presidente do CRM disse que ao conversar com alguns médicos do Hospital 

Infantil Joana de Gusmão, estes lhe relataram que o atual Diretor está se saindo bem e que o corpo clínico 

está tendo uma boa relação com ele.  Por outro lado, Dr. Jorge destacou que na Maternidade Carmela 

Dutra a relação entre o Diretor e o Corpo Clinico está cheia de conflitos, envolvendo, inclusive inquéritos 

administrativos, fazendo com que a estrutura das bases estejam se ruindo e tudo que havia de estrutura 

de Corpo Clinico está desmoronando, criando uma situação muito difícil para todos. Dr. Daniel declarou 

que o CRM também já esteve na Maternidade e está ciente do que está acontecendo e está vendo as 

possibilidades de um acordo. 3.2. Dr. Daniel informou que o CRM foi convidado para se pronunciar sobre a 

volta às aulas presenciais na Assembleia Legislativa (ALESC). Como já tem um parecer publicado, aprovado 

em sessão plenária, favorável ao retorno às aulas presenciais, o Presidente irá somente falar sobre o que 

está naquele parecer. Pensou-se em convidar a Presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, para 

também comparecer à audiência na ALESC, visto que eles publicaram um parecer a favor do assunto.   3.3.  

Pesquisa sobre os médicos que ainda não receberam a primeira dose e os que ainda não receberam a 

segunda dose: Dr. Daniel informou que muitos médicos responderam à pesquisa feita pelo CRM: 482 

médicos responderam; 207, no Estado, não receberam nenhuma dose da vacina e 274 receberam a 

primeira dose e alguns já estavam próximos de receber a segunda dose.  A Secretária da Saúde, na época, 

disse que todos seriam vacinados, independente de comorbidades e idade, ao receber os números da 

pesquisa. Houve reclamação de que em algumas cidades os médicos não estavam conseguindo ser 

vacinados, são elas: Florianópolis, São Bento do Sul, Itajaí e mais duas ou três cidades as quais os nomes 

não foram lembrados no momento. Foi ligado para a secretaria de imunizações da SES e obteve-se a 
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resposta de que, provavelmente, o problema era nas Secretarias Municipais de Saúde.  3.4. Reunião da 

Secretaria de Saúde do Estado com o Ministério Público (CRM): Dr. Daniel participou da reunião e 

informou que a secretária e o Ministério Público (MPSC) estão preocupados com fraudes na atual fase da 

vacinação da pandemia, com as pessoas com comorbidades, pela possibilidade de tanto pacientes, quanto 

médicos fraudarem os atestados para que as pessoas recebam a vacina e foi explicado a eles sobre o 

sistema de atestado de vacinação COVID para as comorbidades on-line, que está disponível no site do 

Conselho. No momento o Presidente do CRM externou a sua preocupação com o sigilo do paciente, 

quanto a manipulação desses dados que serão entregues à secretaria de saúde e se o Ministério Público 

quiser ter acesso aos dados deverá ser pedida autorização ao paciente vacinado. 4.  Ordem do Dia: 4.1. 

Projetos de Lei 3252/2020 e 881/2021. (SIMESC): Dr. Cyro inteirou os participantes da reunião que, 

conforme foi discutido e decidido na reunião anterior, o Sindicado conseguiu contato com alguns 

Deputados Federais, com outros não. Sugeriu que seja dito aos médicos de Santa Catarina, em um 

comunicado do COSEMESC, quem está ao lado da classe médica, assim indiretamente saberiam quais não 

estão envolvidos com as questões que envolvem os médicos. Como exemplo recomendou o seguinte 

texto: “Aos médicos catarinenses: Gostaríamos de dizer que com relação aos Projetos de Lei 3252/2020 e 

881/2021, apoiam os médicos e as entidades médicas os Deputados Federais: A, B, C, D (...).”  Dr. Jorge 

sugeriu uma outra redação: “(...) até a presente data manifestaram-se a favor em manter o revalida os 

seguintes Deputados Federais: A, B, C, D, (...)” Dr. Cyro concordou com a modificação do Dr Jorge e 

complementou dizendo que a expectativa é de que quando os Projetos forem a julgamento, o voto seja de 

acordo com a sugestão das entidades médicas. Dr. Daniel informou que dentre os três que ele ligou o 

Deputado Darci de Matos (PSD-SC) foi muito claro em apoiar a continuidade do revalida e os outros 

disseram que iriam estudar o assunto para depois posicionarem-se a respeito. O Presidente do SIMESC 

declarou que o Deputado Fábio Schiochet (PSL-SC) disse que irá votar com os médicos, com a Deputada 

Caroline de Toni (PSL-SC) não conseguiu contato e não sabe qual a sua posição, e o contato com o assessor 

do Deputado Rodrigo Coelho (PSB-SC), esse disse que o Deputado irá analisar o Projeto. Dr. Jorge relatou 

que o assessor do Deputado Darci de Matos (PSD-SC), de Criciúma, com quem o Dr. Lícinio já havia 

conversado, ligou informando que havia gravado o número do Dr. Jorge e que quando precisasse era só 

entrar em contato. O Deputado Gilson Marques (NOVO-SC) prontamente se colocou a favor do revalida. O 

Presidente da ACAMESC explicou que estes foram o que ele conseguiu, um diretamente, o outro 

indiretamente, e os outros dois encontrou uma barreira, não conseguiu contato apesar de ter deixado 

mensagens gravadas várias vezes e não obteve retorno. Dr. Cyro sugeriu, visto que a coordenação está 

com a ACM, esta deve fazer o texto a partir de questionamentos aos presidentes das outras entidades, 

para saber quais foram os deputados que deram retorno positivo e também sobre as sugestões para o 

texto. Dr. Daniel lembrou que a Deputada Carmem Zanotto, que acabou de deixar a Secretaria de Estado 

da Saúde, pode ser uma boa aliada no assunto e sugeriu que entrassem em contato com ela, o que foi 

acatado pelos presentes. Dr. Cyro se propôs a entrar em contato com a Deputada para tratar do assunto. 

Solicitado ao Dr. André que conversasse com o Dr. Ademar para instruir a jornalista da ACM para fazer o 

texto. 4.2.  Reunião com o Secretário de Estado da Saúde André Mota (SIMESC):  O Presidente do SIMESC 

sugeriu que fosse agendada reunião com o Secretário, pois há alguns assuntos que precisam ser tratados 
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com ele neste retorno a pasta. A reunião deverá ser agendada através do Coordenador e a pauta trataria 

de assuntos gerais e outros assuntos específicos que as entidades achem pertinentes e também sobre a 

nomeação dos Diretores. O Presidente do CRM concordou que haja a reunião e não vê necessidade de 

uma pauta específica, como uma visita de cortesia, para reabrir o canal de comunicação.  5. Próxima 

Reunião: Dr Cyro lembrou que precisa ser agendada quando será feita a transmissão da Coordenação do 

COSEMESC da ACM para o CRM, por esta razão sugeriu que a reunião fosse marcada na última semana de 

junho, o que foi acatado por todos os presentes e a transmissão de coordenação deverá ser feita como em 

2020 durante a reunião do COSEMESC.  Foi discutido sobre o FEMESC 2021 e decidido aguardar para ver se 

haverá condições de ser feito em outubro de 2021, entretanto deverá acontecer em 2022. A próxima 

reunião foi agendada para o dia 30 de junho, às 19h30min, no CRM-SC. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente do CRM-SC, Dr. Daniel Knabben Ortellado, encerrou a reunião e eu, Cláudia de Campos Bunn, 

Secretária Executiva do CRM-SC, lavrei a presente ata. 

Florianópolis/SC, 12 de maio de 2021. 


