
                   

          ATA DA REUNIÃO 

Data  -  28 de maio de 2019 
Local -  Sede da ACM 
Horário -    19h 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, às dezenove horas, na sede da Associação 

Catarinense de Medicina foi realizada a reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Daniel Ortellado, 

vice-presidente do CRM/SC, com a presença dos membros a seguir mencionados, cuja lista de presença 

assinada, faz parte integrante desta ata. Pela ACM, doutores: Ademar José de Oliveira Paes Junior, André 

Sobierajski dos Santos, Ernani Lange de S.Thiago, João Ghizzo Filho, Wuilker Knoner Campos, Nilo de 

Oliveira Neto. Pelo CRM-SC, doutores:  Juliano Pereima Pinto. Pelo SIMESC: Doutores Cyro Veiga 

Soncini, Roman L. Gieburowski Júnior e Leopoldo Alberto Back e Rubens Flores (jornalista). 1 - Leitura e 

aprovação da Ata anterior (24.04.2019): Aprovada. 2 - Expediente: Não houve itens a comentar. 3 - 

Comunicações curtas: 3.1 - Dr. Cyro explanou sobre o acontecimento na cidade de São Bento do Sul, em 

2018, que culminou com a prisão de dois médicos, sendo que vários outros foram submetidos à processos 

administrativos. Dentre eles há uma médica, também da diretoria do sindicato daquela região, que enviou 

um documento aqui apresentado, enviado por e-mail com um relatório sobre a sua situação no momento.  

Dr. Cyro sugeriu uma análise pelas entidades do COSEMESC junto às assessorias jurídicas e de imprensa 

para ter informações precisas sobre a situação relatada na referida mensagem. Depois então decidir qual 

atitude tomar. 3.2 - Dr. Cyro detalhou a dificuldade em agendar uma Reunião de Trabalho com o Secretário 

de Estado da Saúde. Algumas tentativas foram feitas desde o início de abril, sem sucesso. Culminando com 

o fato de Dr. Cyro se deslocar, pessoalmente, até o gabinete e ficar aguardando para falar com o Secretário. 

Assim o SIMESC iniciou hoje um trabalho para informar aos médicos sobre esta dificuldade e novamente 

enviar a solicitação ao Secretário. Sugeriu às outras entidades cautela para quando se reunirem com o 

Secretário, mantenham o mesmo discurso. 3.3 - Dr. João Ghizzo Filho explanou sobre as atitudes da 

UNISUL perante a nova portaria imposta pelo governo do Estado com restrições à realização de estágios 

curriculares nos cursos de medicina. Após discussões e sugestões de atividades, Dr. Cyro lembrou que até o 

momento as universidades não pediram nenhuma iniciativa às entidades médicas. Fica decidido então que 

antes é necessário verificar se as Universidades querem conversar com o COSEMESC. 3.4 - Dr. Ademar 

informou que em junho participará de uma reunião no Ministério Público para levantar um relato atualizado 

sobre as ações que aquele Ministério patrocina (referente à judicialização da saúde). 

. 4 - Ordem do Dia:  4.1 – Dr. Cyro, Dr. Daniel e Dr. Ademar comentaram sobre a Comissão de Honorários 

Médicos que existiu no passado e afirmaram preocupação com referência ao CADE e outros processos. Será 

criteriosamente estudado o assunto em âmbito jurídico. Dr. Cyro salientou que não podemos repetir os erros 

do passado, mas que a CBHPM é necessária. A ACM chamará reunião específica para debatermos o 

assunto. 4.2 - FEMESC – Dr. Ortellado explanou sobre as dificuldades de convidar o Governador do Estado 

e Secretário de Estado da Saúde e a necessidade de se procurar opções para esses palestrantes, pois é quase 

certo que não comparecerão.  Alguns nomes foram sugeridos: para palestra de abertura – Luciano Hang com 

o tema Empreendedorismo, (ficou decidido conversar primeiro com as entidades médicas de Brusque e 

verificar se não há problemas por parte deles).  Para as mesas: Presidente ou Vice-presidente do CFM e o 

Juiz Silvio Orsatto, Juiz Clenio Schultz e Dra. Caroline Zonta. Dr. Daniel informou que a Dra. Caroline saiu 

da promotoria da saúde e quem ficou no lugar foi o Dr. Douglas Martins e comprometeu-se a encaminhar o 

mais breve possível, uma programação do FEMESC atualizada para as entidades. Seguiremos contatando os 

convidados referidos. 5 - Próxima reunião: 25 de junho de 2019, às 19h, na sede do CRM. Nada mais 

havendo a tratar, o Coordenador da Reunião, Dr. Daniel Knabben Ortellado, encerrou a reunião e eu, Beth 

Ribeiro, Secretária Executiva da ACM, lavrei a presente ata. 

Florianópolis (SC), 28 de maio de 2019. 

 

 

 


