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

SINDICATO DOS MÉDICOS DOS MÉDICOS DE SANTA CATARINA
ESCRITÓRIO REGIONAL DO MÉDIO VALE
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e quarenta
minutos, reuniram-se na sede do Escritório Regional do Médio Vale, em Indaial, SC, os diretores
Roberto Amorim Moreira – Presidente, Lothar Stange – Secretário, e Alfredo Nagel – Tesoureiro,
para a reunião mensal ordinária. Inicialmente o Tesoureiro informou que temos em caixa, nesta
data, o valor de dezesseis mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos (R$
16.796,49). Informou, também, que o evento realizado em Timbó com a presença de Diretores do
SIMESC e a Assessoria Jurídica, na qual estiveram presentes mais de quarenta médicos, teve um
custo de cinco mil e vinte e três reais (R$ 5.023,00). Em seguida foi feita uma avaliação desse
evento, sendo que se chegou à conclusão de que foi muito proveitoso e também muito elogiado pela
grande maioria dos presentes. É do interesse, desta Diretoria, continuar promovendo eventos desse
tipo, talvez o próximo já no segundo semestre. Ficou decidido que toda a Diretoria do Médio Vale
se fará presente no FEMESC a ser realizado em Florianópolis nos dias 01 e 02 de julho. E
continuam os contatos com os associados inadimplentes, através do trabalho eficiente de nossa
secretária executiva Priscila. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Lothar
Stange – Secretário, lavrei a presente ata.
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