Ata da 278ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 01/02/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem retificações.
2. Informes (30 minutos):
2.1.Diretoria Executiva: Dra. Eliane informa sobre reunião do COSEMESC na ACM, que teve como
assunto principal o XIII FEMESC, que acontecerá em 4 e 5 de junho, em Criciúma. Após debate, inclusive
com a participação do Dr. Gervani (SIMERSUL), por teleconferência, foi reafirmado o tema “Judicialização
da Saúde” e agendada uma reunião para o dia 24 de fevereiro, na sede do SIMESC. Também informou
a intenção do COSEMESC de retomar as ações junto aos planos de saúde e UNIMEDs (CBHPM), ficando
como nosso representante o Dr. Jolnei. Dr. Roman informou que muitos residentes de Anestesia, Cirurgia
Geral foram chamados para o serviço militar, atrapalhando o desenvolvimento dos trabalhos nas residências.
Dr. Leopoldo informa que houve reunião do Corpo Clínico do CEPON sobre a CBHPM.
2.2. Diretorias Regionais: Nada enviado.
3. Ordem do Dia:
3.1. Novo Site: O funcionário Márcio fez a apresentação do material deixado pelo Alessi sobre a nova home
page. – Alterações sugeridas: que seja um verde mais intenso; Filie-se (seja melhor representado); Foto do
Diretor de Plantão – horário / telefone; Parceiros (colocar todos) – clicando / link. Os diretores presentes
elogiaram a mudança da home page.
3.2. Assessoria Contábil: Dr. Leopoldo fez uma explanação sobre o desempenho da assessora Katiane e
seus encargos, lembrou inclusive que o Dr. Ângelo informou que ela também está atuando bastante, devido
as demandas atuais (homologação de rescisões, problemas na Receita Federal, etc). Então, baseado nas
funções desempenhadas, foi proposto reajustar o seu honorário para R$ 2.000,00. Proposta aceita, e passando
a data base para fevereiro.
3.3. Diárias de Viagens: Dr. Leopoldo informa que temos atualmente 3 tipos de diárias: Viagem estadual
(vai/volta) Diretoria R$ 80,00, Assessoria R$ 70,00 e Funcionário R$ 50,00. Viagem estadual com pernoite
Diretoria R$ 100,00, Assessoria R$ 90,00 e Funcionário R$ 70,00. Viagem interestadual Diretoria R$
120,00, Assessoria R$ 100,00 e Funcionário R$ 80,00. Jurídico sem pernoite R$ 60,00 e com pernoite R$
180,00. Funcionário recebe hora extra conforme CLT. Proposta de aumento das diárias fica assim. 75% nas
diárias da diretoria e 50% para assessores e funcionários, ajustados para casa decimal superior e ficando o
compromisso que após 1 ano desse reajuste , faça-se nova avaliação. Aprovada.
4. Proposta de Pauta para a Próxima Reunião: Federação Médica Sul Brasileira, Reforma da casa
(edícula).
5. Assuntos informais: Dr. Vânio perguntou para a Coordenadora Terezinha sobre os encaminhamentos do
n° 0800 (Defensoria Médica 24h) e foi informado que deverá estar viabilizado no dia 04 de fevereiro. Dr.
César estará responsável pelo Plantão de Diretoria nesta primeira semana. Sobre a reforma da casa Terezinha
informou que o construtor esteve fazendo avaliação da área a ser construída. Dra. Eliane coloca em votação
as sugestões para os símbolos e folders, referentes ao XIII FEMESC, ficando a opção n° 3 escolhida pelo
SIMESC.
(Ata redigida por Renato Polli, Diretor de Impressa e Divulgação da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 01 de fevereiro de 2010.

