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

ESCRITÓRIO REGIONAL DO MÉDIO VALE
REUNIÃO DE DIRETORIA
MARÇO 2017

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às vinte horas, reuniram-se os
diretores do Escritório Regional do Médio Vale, nas dependências do Restaurante Taphyoka, em
Timbó – SC. O Presidente Roberto Amorim Moreira solicitou, inicialmente ao Tesoureiro Alfredo
Nagel, o saldo atual em caixa. O mesmo informou que esta tesouraria tem um saldo de vinte e dois
mil, seiscentos e sessenta e dois reais, e hum centavo (R$ 22.662,01). Em seguida o Secretário
Lothar Stange apresentou o andamento organizacional do evento que faremos realizar em vinte e
oito de abril, na cidade de Pomerode, cujo tema principal será “Termo de Consentimento Informado
e Publicidade/Propaganda Médica”. O palestrante será o Dr. Erial Lopes de Haro. Os convites e
folders já estão sendo distribuídos. Os médicos, associados ou não, estão sendo contatados pela
secretária Priscila. Acreditamos que mais uma vez haverá pleno sucesso nesse encontro. Os colegas
Lothar Stange e Alfredo Nagel continuam participando ativamente nas reuniões mensais do
Conselho Municipal de Saúde e da Diretoria do Hospital Beatriz Ramos, respectivamente. Assim,
esses colegas mantem-se atualizados com as questões discutidas nos âmbitos da saúde municipal e
do hospital. Por último, ficou decidido que a secretária executiva Priscila deverá fazer um relatório
das atividades realizadas a cada semana, para que fique registrado o seu trabalho e assim os
diretores possam tomar conhecimento com mais facilidade e melhor controlar se os objetivos foram
alcançados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Lothar Stange, redigi a
presente ata, que vai assinada pelos demais diretores.
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