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

ESCRITÓRIO REGIONAL DO MÉDIO VALE
REUNIÃO DE DIRETORIA
FEVEREIRO 2017

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezenove horas e quarente e cinco
minutos, reuniram-se na sede regional em Indaial – SC, os diretores Roberto Amorim Moreira Presidente, Alfredo Nagel – Tesoureiro, e Lothar Stange – Secretário, em sessão ordinária mensal.
Inicialmente o Tesoureiro informou que nesta data o saldo de caixa tem o valor de vinte e cinco mil,
duzentos e setenta e hum reais e quarenta centavos (R$ 25.271,40). O Tesoureiro informou, ainda,
que as despesas fixas de nossa sede giram em torno de hum mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00) ao
mês, o que compreende o aluguel, telefone, internet, luz, vale transporte e gastos outros. O
Presidente informou que o Dr. Erial entrou em contato, dizendo que o mesmo será o elo de ligação
com a Regional do Médio Vale, e também fará a Assessoria Jurídica em nossa região, visando
operacionalizar o “Projeto de Aproximação” com as sedes regionais. Em seguida foi discutida a
realização de uma reunião com a Assessoria Jurídica do SIMESC, desta vez em Pomerode, no dia
vinte e oito de abril; provavelmente o local será no Restaurante Wunderwald. Os temas seriam
“Termo de Consentimento Informado” e “Publicidade e Propaganda na Área Médica”. O Secretário
informou que a secretária Priscila continua contactando com sócios inadimplentes e novos médicos,
convidando-os para associar-se ao SIMESC. A secretária Priscila fará os contatos com o
Restaurante Wunderwald para a orçamentação do jantar e outros gastos, assim como o contacto
com Dr. Erial, que seria o palestrante. Foi autorizado também, fazer o orçamento do concerto e
reforma do sofá da sala de recepção da sede. Nada mais havendo a tratar, os diretores encerraram a
reunião, da qual eu, Lothar Stange – Secretário, lavrei a presente ata.
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