SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA REGIONAL DE MÉDIO VALE

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA REGIONAL DO MÉDIO VALE
SETEMBRO 2015

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta minutos, os
Diretores da Regional do Médio Vale, do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina,
reuniram-se na residência do Presidente Roberto de Amorim Moreira, sem Pomerode – SC, para
discutirem e deliberarem sobre os assuntos pautados e conforme segue. Inicialmente o Tesoureiro
Alfredo Nagel informou que o saldo em caixa, nesta data, tem o valor de vinte e dois mil, seiscentos
e quatro reais e trinta e oito centavos (R$ 22.604,38), e que todos os compromissos financeiros
estão em dia. O Secretário Lothar Stange informou que a Secretária Executiva Priscila acabou de
fazer um levantamento e a listagem de todos os médicos de nossa região, o que vai facilitar o
diagnóstico e as operações necessárias ao incremento de novos associados, assim como a volta de
alguns que deixaram de contribuir ao SIMESC. Na próxima reunião este assunto será aprofundado,
e por esse motivo cada um dos Diretores recebeu uma cópia dessa relação de médicos. O Presidente
Roberto Amorim Moreira, após contato mantido com o Presidente do SIMESC Vânio Lisboa,
confirmou a reunião especial em comemoração ao Dia do Médico, que será realizada no dia vinte e
três de outubro, na Sociedade Recreativa Indaial; os convites serão confeccionados brevemente e
distribuídos a todos os médicos do Médio Vale, associados ou não. Nada mais havendo a
apresentar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Lothar Stange, Secretário, lavrei a presente ata, que
vai assinada pelos demais Diretores.
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