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Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às vinte horas e quinze minutos,
reuniram-se os diretores deste Escritório Regional do Médio Vale, nas dependências do restaurante
La Spezia, em Timbó, para a reunião ordinária mensal. O presidente Roberto Amorim Moreira
abriu os trabalhos, comentando a boa performance financeira do SIMESC Médio Vale neste ano,
pelo que recebemos do Diretor Financeiro do SIMESC a condição de “cartão verde”, ou seja,
estamos financeiramente em acordo com as nossas atividades e metas estabelecidas para o ano que
termina. Em seguida foram comentados os diversos assuntos apresentados durante a AGO de
Florianópolis realizada nos dias nove e dez de dezembro, em que os diretores Roberto e Alfredo
estiveram presentes; Lothar não pode comparecer por problemas de saúde na família. A conclusão
dos comentários foi muito favorável, e que foi importante nossa participação no evento. No
próximo ano deveremos desdobrar mais ações no sentido de adquirir novos associados em nossa
região; estamos mapeando reuniões com os corpos clínicos dos hospitais OASE (Timbó) e Rio do
Texto (de Pomerode). Drs. Alfredo e Lothar comentaram sobre suas participações nas reuniões de
Diretoria do Hospital Beatriz Ramos, e na Comissão Municipal de Saúde, respectivamente. Por
último, ficou decidido que a próxima reunião de diretoria será realizada no mês de fevereiro do
próximo ano, em data a ser marcada. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião,
que vai assinada pelos três diretores presentes.
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