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

DIRETORIA REGIONAL DO MÉDIO VALE
REUNIÃO DO DIA 15.02.2016

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, os diretores da Diretoria
Regional do Médio Vale reuniram-se na sede em Indaial, Santa Catarina, estando presentes o
Presidente Roberto Amorim Moreira, o Secretário Lothar Stange e o Tesoureiro Alfredo Nagel.
Aberta a reunião às vinte horas, o Tesoureiro informou que finalmente foi regularizada a questão
das cotas da conta-corrente na Unicred Blumenau, sendo que a partir de agora, o valor dessas cotas
não mais será contabilizado nos informes da tesouraria desta Diretoria Regional; informou também
que recebemos do SIMESC a quantia de onze mil, oitocentos e trinta e sete reais (R$ 11.837,00), e
mais hum mil e quinhentos reais referente ao auxílio sede; o total em caixa que temos no momento
tem o valor de vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e hum centavos (R$
25.782,81). Em seguida Dr. Roberto apresentou a idéia de realizarmos uma reunião com os colegas
de nossa região, abordando o tema “Responsabilidade Civil do Médico”, a ser apresentado pela
Assessoria Jurídica do SIMESC. Pretendemos realizar esse evento na cidade de Timbó no mês de
abril, em data a ser confirmada; o local sugerido poderá ser decidido entre a Villa Gourmant e o
Clube Guairacás, com os quais manteremos contato. Comentou-se em seguida a agenda da Regional
Médica Oswaldo Cruz, entidade afiliada da Associação Catarinense de Medicina e com a qual
temos excelentes relações associativas, e que se reunirá em dois de março e nos faremos presentes.
Nossa secretária executiva, Priscila, deverá fazer um amplo levantamento dos sócios inadimplentes,
para que possamos reforçar o convite para que esses sócios voltem a contribuir com nossa entidade.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se mais esta reunião da qual eu, Lothar Stange, lavrei a
presente ata que vai assinada pelos demais diretores presentes.
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