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Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezoito horas e quarenta e cinco
minutos, reuniram-se os Drs. Alfredo Nagel, Tesoureiro, e Lothar Stange, Secretário, estado o Dr.
Roberto Amorim Moreira ausente, por motivo de força maior, para mais uma reunião ordinária,
mensal, desta Regional do Médio Vale. Inicialmente o tesoureiro informou que o saldo atual em
caixa tem o valor de dezesseis mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos. Em seguida foi
feita uma avaliação crítica e criteriosa do encontro em Pomerode (Restaurante Wunderwald),
ocasião em que os advogados do SIMESC estiveram presentes e proferiram suas palestras conforme
programação. Concluiu-se que a reunião foi proveitosa, com boa presença de associados e
convidados, sendo que nos dias subsequentes houve o contato espontâneo de três médicos, arguindo
sobre a possibilidade de se associarem ao SIMESC. Nas próximas reuniões, pretende-se
confeccionar uma Ficha de Avaliação para ser distribuída entre os presentes, para que sirva como
termômetro para nossos próximos eventos. Visto o sucesso do encontro, pensamos em programar
novo evento no segundo semestre do presente ano. Também foi reconhecido e parabenizamos a
secretária Priscila, pelo seu empenho e competência neste encontro. Lembramos que Dr. Lothar
Stange participa regularmente das sessões mensais do Conselho Municipal de Saúde Indaial, e o Dr.
Alfredo Nagel participa também mensalmente das reuniões de Diretoria do Hospital Beatriz Ramos.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta reunião, que vai assinada pelos presentes.
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