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Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e quarenta e
cinco minutos, reuniram-se os membros da Diretoria do Médio Vale, em sessão ordinária, na sede
do Escritório Regional do Médio Vale, em Indaial, SC. O presidente Roberto Amorim Moreira
apresentou a arte gráfica do convite para o evento (já confirmado) do dia sete de outubro, que foi
aprovado com pequenas alterações. Também foi aprovada a arte gráfica dos cartões de conferência
dos jantares ou outros eventos que vierem a acontecer futuramente. Foi aprovado, também, o
cardápio do jantar para o mesmo evento, que terá um custo de cinqüenta reais por pessoa. O
tesoureiro informou que temos em caixa um saldo de vinte e dois mil, oitocentos e noventa e três
reais e dezessete centados (R$ 22.893,17). O presidente sugeriu, e foi aprovado pelos demais
membros da diretoria, organizar reuniões com os Corpos Clínicos dos hospitais de Indaial, Timbó e
Pomerode, para ouvir os nossos associados sobre problemas ou situações que possam ser
melhorados nas suas localidades. Em seguida foi feita a leitura dos seis sócios inadimplentes e
sugeridas ações para cobrança das mensalidades atrasadas. Será solicitado à nossa secretária
Priscila, a relação dos sócios adimplentes da área de abrangência do nosso Escritório Regional, para
atualização dos dados e providenciar ações no sentido de ampliar o número de associados. Nada
mais havendo a tratar, todos os diretores assinam abaixo a presente ata.
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