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ATA DA REUNIÃO 

Data   - 14 de maio de 2014 

Local - Sede do ACM 

Horário  - 19h30 

Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e catorze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede do ACM 

foi realizada reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Cyro Veiga Soncini (SIMESC), com a 

presença dos doutores Tanaro Pereira Bez (CREMESC), Antônio Silveira Sbissa (ACAMESC), Rafael Klee 

de Vasconcelos (ACM), Gilberto Digiacomo da Veiga (SIMESC), Roman  Leon Gieburowski Jr. (SIMESC), 

Leopoldo Alberto Back(SIMESC), Sonia Ferraz de Andrade (Hosp.Infantil Joana de Gusmão), Camilo 

Fernandes (Hosp.Nereu Ramos), Valmor Elpo (Hosp.Gov.Celso Ramos), Rogério Franzoni Nascimento 

(Hosp.Gov.Celso Ramos). Presentes também as assessoras de imprensa Carla Cavalheiro (SIMESC) e Angela 

Muniz (CREMESC), além de Terezinha Koerich (Coordenadora Executiva SIMESC). 

1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr. Rafael fez a leitura da Ata da reunião do dia 23 de abril 

que foi aprovada. 

2. Expediente:  

2.1. Dr. Cyro informou que a reunião com visita ao Hotel Monthez em Brusque aconteceu conforme 

combinado, no dia 06.05, quando foram acertados os detalhes do XVII FEMESC. 

2.2. O coordenador informou também que já foi encaminhado ofício aos médicos nefrologistas do Hospital 

Governador Celso Ramos conforme acordado em reunião anterior. 
3. Comunicações Curtas:  

3.1. Eletrosul: Dr. Cyro explana sobre a finalização do documento com a Eletrosul com o uso da CBHPM 

vigente e plena. O COSEMESC já pode recomendar o “fechamento” de contratos com esta instituição. 

3.2. SC Saúde: O coordenador do COSEMESC informa que não houve resposta aos nossos questionamentos 

até o momento. O COSEMESC tentará ainda um novo contato, em não havendo resposta deverá então ser 

contatado o Secretário de Administração para lembra-lo do acordo feito. Dr. Tanaro lembra que o SC Saúde 

não cumpriu com os tramites legais exigidos pelo CRM e que não possue médico responsável técnico. Dr. 

Rafael sugere que o CRM comunique este fato oficialmente ao COSEMESC para uma posterior atitude deste. 

3.3. A resolução 2056/2013 CFM entrou em vigor em 13.05.2014.  

3.4. Dr. Roman apresenta receitas assinadas por intercambistas com carimbo registrando inscrição no 

CREMESC. Dr. Tanaro informa que não é verdade que os intercambistas estão inscritos no CRM. Os 

atestados apresentados não são válidos. Será averiguado. 

4. Ordem do Dia:  

4.1.XVII – FEMESC – 27 e 28 de junho. Encaminhamentos: ACM confirma as presenças de Dr. Eleuses 

Paiva, Dr. Florentino Araújo Cardoso Filho-presidente da AMB e o Promotor Andrey Cunha Amorim-

presidente da Associação do Ministério Público Catarinense. Dr. Cyro explana sobre a dinâmica do FEMESC. 

Terezinha explana sobre as acomodações do Hotel Monthez, e comunica que haverá também uma sala de 

degustação oferecida por empresas e um telão para jogos da copa. Informa que o Hotel não aceita pagamento 

em cheque e solicita que alertem seus diretores. 

4.2. Acordo com o Governo do Estado: Foi apresentado o ofício SEF/GABS No.0265/2014 encaminhado 

pelas Secretarias de Estado da Fazenda, da Administração e da Saúde. Dr. Cyro comenta que o acordo foi 

cumprido, restando apenas dois pontos de dúvida. O coordenador solicitará esclarecimentos. Dr. Roman 

discorreu sobre a análise do Decreto 2170 item por item. Ficou acordado que o COSEMESC encaminhará aos 

médicos os esclarecimentos necessários. 

5. Próxima Reunião: Próxima reunião dia 18 de junho às 19h30min no SIMESC. 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador encerrou a reunião e eu, Elizabeth dos Santos Ribeiro, Secretária 

Executiva da ACM, lavrei a presente ata. 

Florianópolis (SC), 14 de maio de 2014. 


