
  

 

 

 
 
 
 
 
C.SAESP 0107/2021 
 

   São Paulo, 09 de agosto de 2021 
 
 

Prezados colegas Anestesiologistas, 
 
Será votada em regime de urgência pela Câmara dos Deputados, a Reforma Tributária. A aprovação 
deste texto em sua integralidade impactará substancialmente os rendimentos de nosso trabalho. 
 
A SAESP – Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo – defende que quaisquer mudanças 
que impactem os rendimentos, e em consequência a vida de profissionais e suas famílias, merecem 
amplo debate pela sociedade brasileira. 
 
O Projeto de Lei nº 2.337/2021, de autoria do Poder Executivo, trará impactos negativos à categoria no 
que tange à sustentabilidade de consultórios, por exemplo. Uma das sugestões do PL é a revogação da 
isenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF) sobre lucros e dividendos para todas as pessoas jurídicas 
a partir de 2022, categoria na qual inclui-se grande parcela dos médicos. 
 
A análise deste Projeto de Lei corre de forma célere no Congresso Nacional, sendo que a Matéria deve 
em breve ser votada. 
 
A Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, em apoio à Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia, encaminhou um ofício para todos os parlamentares do Estado de São Paulo apelando a 
não aprovação do referido projeto.  
 
Ainda, encaminhamos para todos os sócios desta Sociedade, uma carta, na qual pedimos colaboração de 
todos para pressionarmos nossos representantes na Câmara Federal. 
 
Como temos conhecimento, durante a Pandemia da COVID-19, os profissionais da área da Saúde, em 
especial os médicos, não se furtaram a trabalhar na linha de frente, mesmo sob o grande risco de 
infecção pelo vírus. Para tratar e proteger a sociedade, os anestesiologistas arriscaram a si mesmos e às 
suas famílias. Do ponto de vista financeiro, também fomos prejudicados neste período. O aumento de 
tributos neste momento é ainda mais ultrajante.  
 
Temos a convicção que as forças associativas e democráticas trarão frutos positivos à nossa classe, que 
tanto se esforça para manter qualidade e atualização profissional. Participe dessa corrente popular e 
democrática. Compartilhe nossa campanha em suas redes sociais e nos canais de comunicação aos 
quais têm contato. Toda voz e posicionamento contam neste momento. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Dra. Rita de Cássia Rodrigues 

Presidente da SAESP 
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