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ATA DA REUNIÃO DO COSEMESC DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021. 

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos, 
na sede do SIMESC, na Rua Coronel Lopes Vieira, nº 90, no bairro Centro, é realizada a reunião do 
COSEMESC, sob a coordenação do Dr. Daniel Knabben Ortellado, presidente do CRM-SC, com a presença 
dos seguintes participantes, a seguir mencionados, cuja lista de presença assinada faz parte integrante desta 
ata: pela ACM o doutor Juliano Pereima de Oliveira Pinto (ACM/CRM-SC); pelo SIMESC os doutores 
Cyro Veiga Soncini, Leopoldo Alberto Back e Marcelo Rogelin. Presentes também os assessores de 
imprensa Camila Spolti Pereira (SIMESC), Eduardo Júlio Schmidt (SIMESC) e Lena Obst (ACM).  O 
Presidente do SIMESC agradece a presença de todos e passa a palavra ao Coordenador. Dr. Daniel dá as 
boas-vindas a todos e inicia falando da importância da retomada das reuniões nas sedes das demais 
entidades. 1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: 1.1. Ata da reunião do dia 10 de agosto de 2021, 
aprovada por unanimidade. 2. Expediente: 2.1. Aprovação do novo logotipo do COSEMESC: O Presidente 
do CRM-SC apresenta as opções para o novo logotipo do COSEMESC: é decidido que as opções serão 
enviadas a todos, para melhor avaliação. 2.2. Criação do site e redes sociais (Instagram e Facebook) do 
COSEMESC: O Presidente do CRM explica que seria bom para o COSEMESC, sendo uma “Entidade” que 
ganha cada vez mais visibilidade em Santa Catarina, ter suas próprias redes sociais e site. Informa que o 
CRM pode se encarregar de elaborar o site e as redes sociais que serão gerenciados pela entidade 
coordenadora atuante. O domínio COSEMESC.org.br já foi reservado para nosso uso, mas para poder 
colocar o site em funcionamento será preciso que uma das entidades disponibilize seu site próprio para 
“hospedar” este domínio. Dr. Cyro disponibiliza o site do SIMESC e se dispõe a pagar o valor anual para 
que o novo site entre no ar. A proposta é aprovada e seguiremos com os desdobramentos necessários. 2.3. 
Criação de um e-mail para o COSEMESC: Aprovado o e-mail cosemesc@cosemesc.org.br. 3. 
Comunicações Curtas:  3.1. Revalida: O INEP divulgou o resultado final (prova de habilidades clínicas) do 
Revalida 2020: aprovados 1087 médicos formados fora do Brasil (7% dos inscritos na 1ª etapa do exame). 4.  
Ordem do Dia:  4.1. Secretário de Estado da Saúde: 4.1.1. Remuneração do médico; 4.1.2. Carreira (PL-SC 
nº 332/2021); 4.1.3. SAMU; 4.1.4. Auxilio COVID: Dr. Cyro comunica que o Secretário Dr. André Mota 
não pôde comparecer à reunião e os assuntos ficam sobrestados. Nosso Coordenador tentará agendar nova 
reunião com o Secretário para debatermos os pontos incluídos na pauta. Por oportuno, colegas do SAMU 
presentes à reunião manifestam suas contrariedades com a situação atual (sem férias, sem reajustes salariais, 
condições de trabalho ruins, etc) e o desestimulo para o exercício da profissão. Dr. Cyro esclarece pontos da 
atuação do SIMESC até então, auxiliado pelo Dr. Leopoldo. O Dr. Daniel, coordenador do COSEMESC, 
reafirma o compromisso de agendar reunião de trabalho com o Secretário da Saúde, com este assunto na 
pauta.  4.2. PL nº 9001-2017 – Autoriza a prescrição da ozônioterapia em todo o território nacional: Dr. 
Daniel apresenta o PL em tela e nossa posição é de não apoiar sua aprovação. 4.3. PL n° 1767/2021 - Cria 
programa especial de inclusão para Enfermeiros nos cursos de medicina com financiamento do Governo 
Federal, por conta da escassez de profissionais de Medicina em nossa nação, visando ampliar o número de 
profissionais de medicina, no momento grave que a saúde pública atravessa no Brasil. Dr. Daniel comenta 
que a premissa de precisarmos de mais médicos não se justifica avaliando que esses futuros profissionais 
não seguirão o rito de estudos adequados. Todos concordam que não precisamos de mais médicos e sim de 
valorização adequada aos médicos já formados, sendo assim é sugerido envio de ofício para a relatora, a 
deputada federal catarinense Carmem Zanotto, reafirmando nossa posição contrária ao projeto. 4.4.  
FEMESC 2022. 4.4.1. Data: 1º e 2 de julho de 2022. É decidido que essa será a data do FEMESC 2022. 
4.4.2. Cidade: Dr. Daniel manterá contato com Dr. Licinio para confirmar se Criciúma continua candidata 



 
CONSELHO SUPERIOR DAS ENTIDADES MÉDICAS DE SANTA CATARINA 

ACAMESC - ACM – CRM-SC – SIMESC - SIMERSUL 

2 

 

para sediar o FEMESC, já que seria a cidade escolhida para 2020. Se assim for esta será a cidade 
contemplada. Não havendo continuidade na oferta a próxima cidade a ser cogitada será Joinville. 5. Próxima 
Reunião:  A próxima reunião será no dia 13 de outubro, às 19h30min, na sede da ACM caso o Dr. Ademar, 
Presidente, da ACM assim confirmar (caso contrário, a próxima reunião será no CRM). Nada mais havendo 
a tratar, o Coordenador do COSEMESC, Dr. Daniel Knabben Ortellado encerra a reunião e eu, Ana Cristina 
da Silva, servidora do SIMESC, lavro a presente ata, que deverá ser lida e aprovada na próxima reunião. 

 
Florianópolis/SC, 22 de setembro de 2021. 



 
CONSELHO SUPERIOR DAS ENTIDADES MÉDICAS DE SANTA CATARINA 

ACAMESC - ACM – CRM-SC – SIMESC - SIMERSUL 

3 

 

 


