
                   

          ATA DA REUNIÃO 

Data  -  29 de junho de 2021 

Local -  Sede CRM-SC 

Horário -    19h30min 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos, na 

sede do CRM/SC, foi realizada a reunião do COSEMESC, sob a coordenação do Dr. Ademar José de Oliveira 

Paes Jr., presidente da ACM, com a presença dos seguintes participantes, a seguir mencionados, cuja lista 

de presença assinada faz parte integrante desta ata: pela ACM os doutores: André Sobierajski dos Santos, 

Marcelo Lemos dos Reis (ACM/CRM-SC) e Juliano Pereima de Oliveira Pinto (ACM/CRM-SC); pelo SIMESC 

os doutores: Cyro Veiga Soncini e Leopoldo Alberto Back, pelo CRM-SC os doutores: Daniel Knabben 

Ortellado e Eduardo Porto Ribeiro; pelo SIMERSUL o doutor Licínio Argeu Alcântara, pela ACAMESC o 

doutor: Jorge Abi Saab Neto. Esta reunião teve a presença do Dr. André Mota Ribeiro, Secretário de Estado 

da Saúde. Presentes também: os assessores de imprensa Camila Spolti Pereira (SIMESC) e Rubens Flôres 

(SIMESC), Francelise Martini (CRM-SC) e Lena Obst (ACM); o gerente de TI da ACM Hudson Silva e os 

Técnicos de TI do CRM-SC: Jaber Knabben e Roberto Yukio Uemura Jr. O Presidente do CRM-SC, Dr. Daniel 

Knabben Ortellado, iniciou a reunião cumprimentando a todos e informando que a reunião estava 

acontecendo presencial e também sendo transmitida para todos os médicos do Estado através do canal do 

YouTube da ACM, se desculpou pelo atraso do início da reunião e explicou que foi por problemas técnicos 

referentes à internet, em seguida passou a palavra ao coordenador do COSEMESC, Dr. Ademar José de 

Oliveira Paes Jr., Presidente da ACM.  Dr. Ademar cumprimentou a todos os presentes e também aos que 

estavam conectados. O coordenador agradeceu ao Dr. André Mota Ribeiro, Secretário de Estado da Saúde, 

por ter aceito o convite do COSEMESC para participar da conferência com todos os médicos do Estado. Dr. 

Ademar fez um breve discurso sobre o que seria a reunião e passou a palavra ao Secretário da Saúde que 

agradeceu a oportunidade de participar da reunião para esclarecer os assuntos referentes à COVID-19.  O 

Secretário apresentou algumas transparências com dados do assunto e as explicou uma a uma. Após a 

explanação do Dr. André, Dr. Ademar fez algumas colocações, explicou qual seria a dinâmica da reunião, 

informando que todas as entidades presentes e também quem estivesse on-line poderia fazer perguntas 

ao Secretário. A íntegra da reunião pode ser assistida no canal da ACM do YouTube onde ficou gravada: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1i2CRbUD6Y . Após o término dos questionamentos ao Dr. André, o 

coordenador do COSEMESC agradeceu os esclarecimentos feitos pelo Secretário e passou a palavra ao Dr. 

Daniel que também agradeceu a participação do Secretário da Saúde e a de todos os presentes.  Nada mais 

havendo a tratar, o Coordenador do COSEMESC, Dr. Ademar José de Oliveira Paes Jr. encerrou a reunião e 

eu, Cláudia de Campos Bunn, Secretária Executiva do CRM-SC, lavrei a presente ata. 

Florianópolis/SC, 29 de junho de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=O1i2CRbUD6Y

