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Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e trinta minutos,
reuniram-se os Diretores Lothar Stange (Secretário) e Alfredo Nagel (Tesoureiro) na sede
localizada em Indaial, SC, sendo que o Presidente Roberto Amorim Moreira justificou sua ausência
por motivo de compromissos familiares. Inicialmente o Tesoureiro informou que o saldo em caixa
nesta data é de vinte e quatro mil, cento e dez reais e trinta e hum centavos. Durante o mês de março
foi inserido no Jornal do Médio Vale, com sede em Timbó, a convocação do SIMESC para a
participação nas manifestações de rua no dia treze de março, a um custo de quinhentos reais (R$
500,00). Foram também confeccionados cartazes e convites para o evento sobre Responsabilidade
Civil do Médico, a se realizar em Timbó no dia oito de abril, e que teve um custo de seiscentos e
catorze reais e vinte centavos (R$ 614,20). Esse evento, que será apoiado pela Assessoria Jurídica
do SIMESC, acontecerá na Villa Gourmant, em Timbó, e está sendo organizado pelos Diretores.
Também foi informado que o Dr. Alfredo Nagel participou de reunião da Diretoria do Hospital
Beatriz Ramos, de Indaial, onde foi discutida mais uma vez a questão do atraso de pagamento aos
médicos que cumprem plantões de sobreaviso e no Pronto Socorro; o hospital prometeu agilizar os
pagamentos. Dr. Lothar compareceu à reunião da Comissão Municipal de Saúde, de Indaial,
representando os interesses da classe médica. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da
qual eu, Lothar Stange, Secretário, lavrei a presente ata e que vai assinada também pelo Tesoureiro
Alfredo Nagel.

Lothar Stange
Secretário

Alfredo Nagel
Tesoureiro

Médico filiado é Sindicato fortalecido
 R Cel Lopes Vieira, 90  Fpolis  SC  CEP: 88015-260  CNPJ 83.863.787/0001-42  Fone (048) 32231060  Fax 32229279
home-page www.simesc.org.br  e-mail: simesc@simesc.org.br
Sede Regional Médio Vale
R dos Atiradores, 66  Centro  Indaial  CEP: 891300-000  Fone: (47) 3394 7253 e-mail: mediovale@simesc.org.br

