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ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DA REGIONAL DO MÉDIO VALE
DEZEMBRO 2015

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e quinze
minutos, os colegas dirigentes da Diretoria Regional do Médio Vale, Drs. Roberto Amorim Moreira
(Presidente), Lothar Stange (Secretário) e Alfredo Nagel (Tesoureiro) reuniram-se em uma das
dependências do Hotel Acquamar, em Florianópolis, para a reunião mensal desta entidade. O
presidente sugeriu que fizéssemos essa reunião durante o espaço livre entre a AGO / AGE / RDP do
SIMESC, visto que estaríamos todos no mesmo endereço participando do importante evento de
nossa entidade representativa. Aberta a reunião, o Tesoureiro apresentou as contas até a presente
data, ainda faltando o pagamento de alguns compromissos (aluguel, telefone e alguns insumos). Em
seguida o presidente apresentou várias questões referente à agenda para o próximo ano,
especialmente no que se refere a um amplo levantamento dos médicos no âmbito do Médio Vale,
para posteriormente nos dedicarmos intensamente no sentido de angariar novos associados ao
SIMESC. Também lamentou o fato de que a reunião prevista na Sociedade Recreativa Indaial, na
qual a assessoria jurídica do SIMESC se faria presente, não aconteceu devido às enchentes na nossa
região; mas que essa mesma reunião faremos realizá-la em meados do próximo ano. O secretário
relembrou nossas principais atividades realizadas em dois mil e quinze, as quais foram compiladas
para serem apresentadas na RDP de amanhã.(participação nos eventos contra corrupção,
participação na Comissão Municipal de Saúde, e contatos com médicos inadimplentes, entre outros
assuntos). Nada mais havendo a tratar, o presidente Roberto Amorim Moreira deu por encerrada a
reunião, que vai assinada abaixo por todos os membros data diretoria.
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