
                   

          ATA DA REUNIÃO 

Data  -  22 de Julho de 2015 
Local -  Sede ACM 
Horário -    19:30 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta minutos, na sede da 

ACM foi realizada a primeira reunião do COSEMESC sob a coordenação do Dr. Antonio Silveira Sibssa, 

presidente do CREMESC. Presentes os doutores, Rafael Klee de Vasconcelos (ACM), Cyro Soncini 

(SIMESC), Vânio Lisboa (SIMESC), Gilberto Digiacomo da Veiga (SIMESC), Fabrizio Prazeres 

Liberato (SIMESC). Presentes também as assessoras de imprensa Angela Muniz (CRM/SC) e Lena Obst 

(ACM). 

1 – Leitura/Aprovação da Ata anterior (10/06/2015): Lida e aprovada com retificações no corpo da 

própria ata. 

2 – Expediente: Não houve assunto. 

 

3 – Comunicações Curtas: 

3.1. Dr. Cyro apresenta o novo presidente do SIMESC, Dr. Vanio Cardoso Lisboa. 

3.2 Drs Rafael e Sbissa, parabenizam o novo presidente pela posse 

3.3 Dr. Vanio relata a nominata da nova diretoria do SIMESC e convida a todos os presentes para 

o jantar de posse no dia 20.08.15, no Hotel Maria do Mar. 

 

4 – Ordem do dia: 

4.1 – Fechamento do XVIII FEMESC – RIO DO SUL. 

- Dr. Rafael apresenta a planilha financeira do evento, que já havia sido enviada aos presidentes, 

onde consta o valor de rateio para cada entidade em R$ 4.962,53. Dr. Vânio expõe que tendo em vista a 

importância e organização do evento este valor está bem acessível. É novamente discutido o problema do 

pagamento em relação ao CRM devido a impasses burocráticos. Dr. Rafael sugere que, em contrapartida, 

o CRM assuma todas as despesas do próximo evento, uma vez que será ele o coordenador. Dr. Cyro 

enfatiza a necessidade de agendar uma reunião com a presença dos presidentes do SIMESC, ACM e 

CRM, os diretores financeiros e/ou tesoureiros em busca de uma solução definitiva para este impasse, não 

só neste evento como em todos os futuros. Dr. Sbissa se comprometeu a agendar tal reunião. 

- Dr. Rafael apresenta a Carta de Rio do Sul. Todos receberam uma cópia que irão ler com calma e 

depois enviar os comentários. 

4.2 – Saúde Suplementar – Dr. Vânio apresenta um relatório detalhado com informações atualizadas dos 

Planos de Saúde incluindo valores de consulta e honorários. Esse relatório é parte integrante desta ata. 

Após discussões ficou acordado que a ACM se responsabiliza pela cobrança de cópia de contrato dessas 

empresas. 

4.3 – Piso FENAM – Dr. Cyro explana sobre a reunião ocorrida no dia 17.07.2015. Após discussões 

ficou acordado que Dr. Sbissa falará com Dr. Murillo Capella solicitando uma reunião onde o Secretário 

da Saúde deverá apresentar o levantamento de dados do impacto financeiro para chegar ao Piso Fenam. 

Foi discutida também a necessidade de informar aos médicos que a reunião do dia 15 aconteceu e o que 

foi discutido. Simesc apresenta um release que é lido por Dr. Sbissa. Ficou decidido que esse release será 

enviado em nome do COSEMESC. 

 

5. Próxima Reunião: Definida a data 19 de Agosto de 2015, no CREMESC, às 19h. 

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), 22 de Julho de 2015. 


