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ATA DA REUNIÃO 

Data   - 16 de outubro de 2013 

Local - Sede ACM 

Horário  - 19h30min 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede da ACM foi 

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

Presidentes Tanaro Bez (CREMESC), Aguinel Bastian Júnior (ACM), Rodrigo d’Eça Neves (ACAMESC) e com 

plenária constante em lista de presença especifica. Dr. Aguinel, a pedido do Coordenador do COSEMESC, abriu a 

reunião explicando o diferencial desta em comparação às demais reuniões do COSEMESC tendo em vista o 

acolhimento da Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina no COSEMESC. Enfatizou que Santa Catarina 

é o Estado pioneiro na união das entidades da classe médica e que a ACAMESC é muito bem vinda. Devolveu a 

palavra ao Coordenador que deu início à reunião propriamente dita. 

1. Leitura/ Aprovação Ata Reunião anterior: Dr. Roman fez a leitura da Ata da reunião do dia 25 de 

setembro. Dr. Rodrigo d’Eça Neves pediu atenção à grafia correta de seu nome. Dr. Tanaro observou que o 

CRM se comprometeu apenas em pesquisar a possibilidade de participar com mais valores para a festa do 

Dia do Médico e adiantou que não há possibilidade de disponibilizar mais recursos do que fora acordado 

anteriormente.  

2. Expediente: Não houve informes. 

3. Comunicações Curtas:  

a – Dr. Cyro explana sobre a reunião com Renato Castro(superintendente dos hospitais públicos/SES) em 

02 de outubro. Informou que o Plano do Governo será votado na Assembléia (provavelmente sem modificações) e 

que as explicações sobre os itens questionados serão enviadas às entidades. Dr. Cyro comentou que os colegas que 

compareceram à reunião estavam muito descrentes em melhorias de fato. 

b – Dr. Tanaro apresenta a nominata da atual diretoria do CREMESC, da qual ele é presidente. 

c – Dr. Rodrigo informa sobre homenagens que ele e o Acadêmico Dr. Nelson Grisard receberão neste mês, 

respectivamente: homenagem da Federação Latino Americana de Queimaduras e Sociedade Brasileira de 

Queimaduras e Comenda Fernando Figueira de Medicina e Ensino Médico. 

d – Dr. Cyro informou que o SIMESC iniciou uma série de programetes na radio. São pequenas inserções 

que acontecerão diariamente, sobre as lutas da classe médica. Foram apresentados alguns exemplos. 

e – Dr. Tanaro informa que, por determinação legal, o CREMESC teve que ceder registros provisórios a 

médicos intercambistas, num total de 10, sendo eles alguns brasileiros formados no exterior mas nenhum de Cuba. 

Estes registros têm numeração diferenciada com as letras PMM. 

4. Ordem do Dia:  

4.1.- Programa de Educação em Urgência e Emergência – Tendo sido avaliado e aprovado por todos, 

caberá ao Coordenador do COSEMESC enviar ofício à ABRAMURGEM com apoio institucional. Dra. Raquel 

Moritz, presente em plenária, informa que o CRM já tem esse curso gratuitamente e portanto também este deve ter 

apoio do COSEMESC. Apoio aprovado.  

 4.2.- Saúde + 10 – Dr. Cyro explana sobre o empenho na busca por assinaturas. O projeto está “parado” o 

que é motivo de preocupação para os representantes da área da saúde. Sugeriu que cada entidade envie ofícios a 

deputados e senadores para que trabalhem em cima deste assunto. Aprovado. 

 4.3.- Ingresso Oficial da Academia de Medicina no COSEMESC – Dr. Cyro faz a apresentação oficial 

sobre a ACAMESC (agora também compondo o COSEMESC) e passa a palavra ao Dr. Rodrigo d’Eça Neves que 

agradece a deferência e faz breve discurso de posse. Outros acadêmicos presentes manifestam a sua satisfação de 

agora integrarem o COSEMESC. Seguem para um animado coffee break. 

5. Próxima Reunião: Dia 20 de novembro, às 19h30min, no SIMESC. 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Elizabeth dos Santos Ribeiro, Secretária Executiva da 

ACM, lavrei a presente ata. 

Florianópolis (SC), 16 de outubro de 2013 


